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Περίληψη Μεταπτυχιακής εργασίας 

Τίτλος εργασίας: Ψυχικές διαταραχές σε ασθενείς με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο: μία 

συγχρονική μελέτη στην Κρήτη. 

Της: Μυρτώ Νικολουδάκη 

Υπό την επίβλεψη των: 1. Χρήστο Λιονή 

                                         2. Γεώργιο Μπερτσιά 

                                         3. Ειρήνη Γεργιανάκη 

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2021 

Εισαγωγή: Συχνά οι ασθενείς με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (ΣΕΛ) βιώνουν ψυχικές 

διαταραχές, κυρίως αγχώδη διαταραχή και κατάθλιψη. Η συσχέτιση με την ενεργότητα της 

νόσου είναι αμφιλεγόμενη. Επιπλέον, είναι αρκετά συχνή η πτωχή συμμόρφωση στη 

θεραπεία, ενώ έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με την  κατάθλιψη. 

Σκοπός: H διερεύνηση της συσχέτισης της παρουσίας ψυχικών διαταραχών με την 

ενεργότητα της νόσου σε ενήλικους ασθενείς με ΣΕΛ, η εκτίμηση των επιπέδων άγχους και 

κατάθλιψης σε σχέση με τη μεταβολή της ενεργότητας της νόσου και η συσχέτιση της 

παρουσίας ψυχικής διαταραχής με τη συμμόρφωση στη θεραπεία. 

Μέθοδοι: Μελέτη παρατήρησης με δύο περιόδους εκτίμησης στα τακτικά ιατρεία 

αυτοάνοσων  νοσημάτων συνδετικού ιστού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου του 

Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). O πληθυσμός-στόχος ήταν ενήλικοι ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ, 

κάτοικοι της Κρήτης, ηλικίας 18-65 ετών. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε 

κατά την περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου 2021. Αποκλείστηκαν ασθενείς με συνύπαρξη άλλης 

ρευματολογικής διάγνωσης, ανοϊκής συνδρομής, κακοήθειας, ενεργό νευροψυχιατρικό λύκο 

και εγκυμονούσες γυναίκες. Εκτιμήθηκαν τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης των ασθενών 

με την κλίμακα HADS και το επίπεδο ενεργότητας της νόσου με την κλίμακα SLEDAI-2K 

κατά την εισαγωγή τους στη μελέτη και την επανεκτίμησή τους μετά από 4-6 μήνες. 

Αξιολογήθηκε η συμμόρφωση στη θεραπευτική αγωγή με τη κλίμακα MMAS-4. Δεδομένα 

σχετικά με κοινωνικοδημογραφικούς παράγοντες, συννοσηρότητες και το είδος της 

θεραπείας συλλέχθηκαν από τους ιατρικούς φακέλους. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με 

περιγραφική στατιστική. Οι μονοπαραγοντικές συσχετίσεις μεταξύ της συχνότητας των 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
 

 
2 

 

επιπέδων άγχους/της κατάθλιψης και των ποιοτικών μεταβλητών πραγματοποιήθηκαν με τον 

έλεγχο χ2, ενώ χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t-test για ανεξάρτητα δείγματα για συσχετίσεις με 

τις ποσοτικές μεταβλητές. Ο έλεγχος ύπαρξης γραμμικής συσχέτισης μεταξύ των μεταβολών 

των κλιμάκων HADS-A/HADS-D και SLEDAI-2K έγινε με τον έλεγχο συσχέτισης του 

spearman. Τέλος, εκτελέστηκε πολλαπλή λογιστική παλινδρόμηση για την εκτίμηση των 

παραγόντων κινδύνου εκδήλωσης υψηλών επιπέδων άγχους και κατάθλιψης. 

Αποτελέσματα: Στο δείγμα της μελέτης (40 ασθενείς) βρέθηκαν υψηλά επίπεδα άγχους 

(70%-80%) και κατάθλιψης (52.5%). Δεν διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ της ενεργότητας της νόσου και των επιπέδων άγχους (p-value=0.3) και κατάθλιψης 

(p-value=0.8). Επιπλέον, δε βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ των μεταβολών των κλιμάκων 

HADS-A/HADS-D με αυτή του SLEDAI-2K μετά από 4-6 μήνες. Μετά την προσαρμογή ως 

προς συγχυτικούς παράγοντες, η εργασία σχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο για παρουσία 

υψηλών επιπέδων άγχους (odds ratio [OR]=0.87) και κατάθλιψης (OR=0.83). Tα επίπεδα 

άγχους και κατάθλιψης δε συσχετίστηκαν στατιστικά σημαντικά με άλλους 

κοινωνικοδημογραφικούς παράγοντες ή συννοσηρότητες. Η μη συμμόρφωση στη θεραπεία 

παρουσίασε υψηλή συχνότητα στο δείγμα (n=19 ασθενείς), χωρίς να βρεθεί συσχέτιση με τα 

επίπεδα άγχους (p=0.63) και τα επίπεδα κατάθλιψης (p-value=0.52). 

Συμπέρασμα: Ψυχικές διαταραχές όπως η αγχώδης διαταραχή και η κατάθλιψη είναι συχνές 

στους ασθενείς με ΣΕΛ, ανεξάρτητα του επιπέδου ενεργότητας της νόσου, αναδεικνύοντας 

την ανάγκη για περαιτέρω θεραπευτικές προσεγγίσεις, προσανατολισμό των πολιτικών 

υγείας στην ολιστική και εξατομικευμένη φροντίδα. Προκύπτει η σημασία για 

ευαισθητοποίηση των ιατρών ως προς την ανίχνευση των ψυχικών διαταραχών και η 

αυξημένη επαγρύπνηση για τη συμμόρφωση στη θεραπεία. Η διεξαγωγή μεγαλύτερης 

κλίμακας μελετών θα ήταν χρήσιμη για τον προσδιορισμό της επίδρασης της ψυχικής 

ασθένειας στην κλινική πορεία της νόσου και τη συμμόρφωση στη θεραπεία. 

Λέξεις κλειδιά: ΣΕΛ, ψυχικές διαταραχές, κατάθλιψη, αγχώδης διαταραχή, ενεργότητα 

νόσου, συμμόρφωση 
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ABSTRACT 

Title: Mental disorders in SLE patients: a cross-sectional study in Crete. 

By: Myrto Nikoloudaki 

Supervisors: 1. Christos Lionis 

                       2. George Bertsias 

                       3. Eirini Gergianaki 

Date: February 2021 

Introduction: Patients with SLE often experience mental disorders, mainly anxiety disorder 

and depression. The association with disease activity is controversial. In addition, poor 

adherence to treatment is common and has been found to be associated with depression. 

Aim: The investigation of the correlation between the presence of mental disorders and 

disease activity in adult patients with SLE, the assessment of anxiety and depression levels in 

relation to the change in disease activity and the correlation between the presence of mental 

disorders and treatment adherence. 

Methods: An observational study with two assessment periods was conducted at the 

autoimmune connective tissue diseases regular clinics of the University General Hospital of 

Heraklion (PAGNI). The target population was adult patients with active SLE, residents of 

Crete, aged 18-65. Patients were enrolled during the period May-September 2021. Patients 

diagnosed with coexistence of rheumatic disease, dementia, malignancy, active 

neuropsychiatric lupus and pregnant women were excluded. Anxiety and depression levels 

were assessed using HADS scale and SLEDAI-2K scale was used to assess disease activity 

during the inclusion visit and their follow-up visit after 4-6 months. Treatment adherence was 

assessed using the MMAS-4 scale. Data on socio-demographic factors, comorbidities and 

type of treatment were collected from medical records. Qualitative data were analyzed by 

descriptive statistics. Univariate correlations between anxiety/depression levels and 

qualitative variables were performed with x2 test, while t-test for independent samples was 

used for correlations with the quantitative variables. The existence of a linear correlation 

between the changes of HADS-A, HADS-D and SLEDAI-2K scores was investigated using 
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spearman correlation test. Finally, a multivariate logistic regression was performed to assess 

risk factors for high anxiety and depression levels.  

Results: High levels of anxiety (70%-80%) and depression (52.5%) were found in the sample 

of the study (40 patients). No statistically significant correlation was found between disease 

activity and anxiety levels (p-value = 0.3) and depression levels (p-value=0.8). In addition, no 

correlation was found between HADS-A/HADS-D and SLEDAI-2K changes, after 4-6 

months. After adjusting for confounding variables, work correlated with reduced risk of 

developing high anxiety levels (OR=0.871) and high depression levels (OR=0.83). Αnxiety 

and depression levels were not significantly correlated with other socio-demographic factors 

or comorbidities. Treatment non-adherence presented high frequency in the sample (n=19 

patients), however, no correlation with anxiety (p-value=0.63) and depression levels (p-

value=0.52) was found. 

Conclusion: Mental disorders, anxiety disorder and depression, are common in SLE patients, 

regardless of disease activity level implicating the need for further therapeutic approaches, 

orientation of health policies in holistic and personalized care. Physicians sensibilization in 

the detection of common mental disorders and increased vigilance as far as treatment 

adherence is concerned are necessary. The conduction of larger scale studies would be useful 

to determine the effect of mental illness on the disease clinical course and treatment 

adherence. 

Key words: SLE, mental disorders, depression, anxiety disorder, disease activity, adherence 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Γενικά για τον ΣΕΛ 

Ο ΣΕΛ είναι μία χρόνια αυτοάνοση φλεγμονώδης νόσος, η οποία μπορεί να 

προσβάλλει πολλαπλά όργανα. Παρόλο που δεν έχουν προσδιοριστεί τα ακριβή αίτια 

ανάπτυξης του ΣΕΛ, τα δεδομένα υποστηρίζουν ότι είναι πολυπαραγοντική νόσος και 

σχετίζεται με γενετικούς, περιβαλλοντικούς και ορμονικούς παράγοντες. To ανοσοποιητικό 

σύστημα δυσλειτουργεί με α) μείωση της ανοσολογικής ανοχής έναντι αυτοαντιγόνων, β) 

παραγωγή αυτοαντισωμάτων, που εναποτίθενται σε ιστούς καταστρέφοντάς τους και γ) 

πρόκληση παθογένειας σε διάφορα όργανα από τη διήθηση σε αυτά φλεγμονωδών 

κυττάρων.(1) 

Σύμφωνα με επιδημιολογικά δεδομένα, υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης της νόσου 

παρατηρούνται σε ενήλικες, γυναίκες και μη Καυκάσιους.(2) Σε συστηματική ανασκόπηση 

της επίπτωσης και επιπολασμού του ΣΕΛ συγκριτικά διεθνώς, οι υψηλότερες τιμές των 

μέτρων συχνότητας της νόσου εκτιμήθηκαν στη Νότια Αμερική (23.2/100.000 ανθρωποέτη 

και ο επιπολασμός 241/100.000). Χαμηλότερες τιμές επίπτωσης της νόσου έχουν αναφερθεί 

στην Αφρική και την Ουκρανία (0.3/100000 ανθρωποέτη) και ο χαμηλότερος επιπολασμός 

στη Νότια Αυστραλία (0 περιπτώσεις σε δείγμα 847 ατόμων).(3) Ο ΣΕΛ προσβάλλει 9 φορές 

περισσότερο το γυναικείο από το αντρικό φύλο αναπαραγωγικής ηλικίας 20-40 ετών. 

Ωστόσο, οι άνδρες με ΣΕΛ εμφανίζουν σοβαρότερες κλινικές εκδηλώσεις (περικαρδίτιδα, 

νεφρική συμμετοχή, νευρολογικές και αιματολογικές διαταραχές, πνευμονική ίνωση), 

νευροψυχιατρικά στοιχεία (κρίση επιληψίας, γνωσιακή διαταραχή, αγγειακό εγκεφαλικό 

επεισόδιο), συχνότερες νοσηλείες, μη αναστρέψιμη βλάβη οργάνων και κακοήθεια. 

Στην Ελλάδα, έχει γίνει καταγραφή των επιδημιολογικών δεδομένων ασθενών με 

ΣΕΛ σε μία βασισμένη στην κοινότητα καταγραφή των περιπτώσεων λύκου της Κρήτης, 

κατά τη διάρκεια της περιόδου 1999-2013, όπου αναφέρθηκαν οι πρώτες εκτιμήσεις για τη 

επίπτωση και τον επιπολασμό του ΣΕΛ. Η συνολική αδρή και προσαρμοσμένη ως προς την 

ηλικία και το φύλο επίπτωση ήταν 8.6 (95% CI 8.0-9.0) και 7.4 (95% CI 6.8-7.9) ανά 100000 

ανθρωποέτη.(4) 
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1.2. Κλινικές εκδηλώσεις 

Ο ΣΕΛ παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια μεταξύ των ασθενών με διαφορετικούς 

συνδυασμούς κλινικών εκδηλώσεων, ανάλογα με το εκάστοτε σύστημα που προσβάλλει.  Οι 

εκδηλώσεις μπορεί να είναι από ήπιες ή μετρίως σοβαρές έως απειλητικές για τη ζωή.  

Bλεννογοδερματικές και μυοσκελετικές εκδηλώσεις, καθώς και μη ειδικά συμπτώματα (για 

παράδειγμα, κόπωση, μυαλγίες) συνιστούν τις νωρίτερα εμφανιζόμενες και τις συνηθέστερα 

αναφερόμενες εκδηλώσεις από τους ασθενείς. Ωστόσο, οποιοδήποτε όργανο, 

συμπεριλαμβανομένων του δέρματος, του αίματος, των νεφρών, του νευροψυχιατρικού, του 

καρδιαγγειακού και αναπνευστικού συστήματος υπάρχει πιθανότητα να προσβληθεί. Βέβαια, 

δεν εμφανίζονται κατ’ ανάγκη όλες οι εκδηλώσεις  αυτές ταυτόχρονα, καθ’ ότι μπορεί να 

υπάρχει ένα διάστημα μηνών ή και χρόνων μεταξύ της εκδήλωσης των διάφορων 

συμπτωμάτων. Ως επακόλουθο αυτής της ετερογενούς κλινικής εικόνας, υπάρχει συχνά 

δυσκολία ως προς τη διάγνωση της νόσου.(5) Παρακάτω συνοψίζονται οι εκδηλώσεις του 

ΣΕΛ ανά σύστημα (6) : 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΛ 

Μη ειδικές Κόπωση, πυρετός, αρθραλγία, λεμφαδενοπάθεια, μεταβολές 

σωματικού βάρους 

Μυοσκελετικές Αρθρίτιδα, μυαλγίες 

Δερματικές Εξάνθημα δικήν χρυσσαλίδος, φωτοευαισθησία, δισκοειδής 

λύκος, κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, αγγειίτιδα, 

τριχόπτωση/αλωπεκία 

Βλεννογόνοι Εξελκώσεις στο στοματικό, ρινικό βλεννογόνο κα την 

περιγεννητική περιοχή 

Νεφρικές Πρωτεϊνουρία, οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

Νευροψυχιατρικές Κρίση επιληψίας, ψύχωση, ΑΕΕ 

Πνευμονικές Πλευρίτιδα, πλευριτική συλλογή, πνευμονία, πνευμονική 

υπέρταση, διάμεση πνευμονοπάθεια 

Γαστρεντερολογικές Ναυτία, κοιλιακό άλγος, δυσπεψία 

Καρδιακές Περικαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα 

Αιματολογικές Λευκοπενία, λεμφοπενία, θρομβοπενία, αναιμία, φαινόμενο 

Raynaud ’s 
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1.3. Η έννοια της ενεργότητας του ΣΕΛ 

O ΣΕΛ χαρακτηρίζεται από περιόδους σχετικής ανενεργότητας και εξάρσεων. Παρά 

τις διαθέσιμες θεραπείες, αυξημένη ενεργότητα της νόσου και εξάρσεις παρατηρούνται 

στους περισσότερους ασθενείς με το πέρασμα του χρόνου. Η κοορτή του Johns Hopkins 

Lupus Center έχει προσδιορίσει τρία πρότυπα ενεργότητας νόσου για το ΣΕΛ: την 

υποτροπιάζουσα-ύφεση, την χρόνια ενεργότητα και τη μακροχρόνια ύφεση.(7) Ορισμένοι 

ασθενείς μπορεί να έχουν σταθερά ενεργή νόσο ανεξάρτητα από τις προσπάθειες διαχείρισης 

της. Η ενεργότητα μπορεί να μετρηθεί ως κλινική ενεργότητα, αντανακλώντας φλεγμονή σε 

μείζονα όργανα, ή ανοσολογική ενεργότητα με αύξηση των επιπέδων των αυτοαντισωμάτων 

dsDNA ή/ και ελάττωση των επιπέδων συμπληρωμάτων C3 και C4 στον ορό των ασθενών. 

Ένα μέρος των ασθενών με ανοσολογική ενεργότητα αλλά κλινική ύφεση μπορεί να μην 

εμφανίσει για χρόνια νέες εκδηλώσεις της νόσου, ενώ άλλοι μπορεί να εμφανίσουν 

έξαρση.(8) 

Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα εργαλεία μέτρησης της ενεργότητας της νόσου σε 

διεθνείς, πολυκεντρικές μελέτες είναι η κλίμακα SLE Disease Activity Index (SLEDAI) και 

το British Isles Lupus Assessment Group Index (BILAG 2004). Οι κατηγορίες της 

ενεργότητας του ΣΕΛ έχουν οριστεί με βάση τις τιμές της κλίμακας SLEDAI ως μη 

ενεργότητα - ύφεση (SLEDAI=0), ήπια ενεργότητα (SLEDAI=1-5), μέτρια ενεργότητα 

(SLEDAI=6-10), υψηλή ενεργότητα (SLEDAI=11-19) και σοβαρή ενεργότητα 

(SLEDAI=20).(9) 

Ορισμένες κλινικές εκδηλώσεις όπως η νεφρίτιδα του λύκου, είναι πιο συχνές σε 

ασθενείς με αυξημένα επίπεδα anti-dsDNA. Αναμφίβολα, η διαρκής ενεργότητα της νόσου 

και οι εξάρσεις συνεισφέρουν σε μη αναστρέψιμη βλάβη οργάνων όπως είναι η 

οστεοπόρωση και η καρδιοπάθεια, ως επακόλουθο της μη ελεγχόμενης χρόνιας φλεγμονής ή 

της αναπόφευκτης ανάγκης για κορτικοστεροειδή και σε απειλητικές για τη ζωή συνέπειες ή 

και θάνατο, συνήθως όταν παρουσιάζεται σοβαρή νεφρίτιδα ή αγγειίτιδα του κεντρικού 

νευρικού συστήματος.(10) 

1.4.Φαρμακευτική αγωγή 

Ο ΣΕΛ παρουσιάζει εναλλασσόμενες περιόδους με εξάρσεις και υφέσεις, ενώ δεν μπορεί 

να προβλεφθεί η εξέλιξή της νόσου σε κάθε ασθενή. Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες 

παρατηρείται βελτίωση στην επιβίωση των ασθενών, γεγονός που οφείλεται τόσο στην 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
 

 
8 

 

έγκαιρη διάγνωση, όσο και σε πιο αποτελεσματικές θεραπευτικές στρατηγικές διαχείρισης 

της νόσου αλλά και των συννοσηροτήτων της. Ως χρόνια και εν δυνάμει  εξελισσόμενη 

νόσος, απαιτεί τη λήψη μακροχρόνιας θεραπείας. Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να 

περιλαμβάνει: 

▪ Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα,  

▪ Υδροξυχλωροκίνη, 

▪ Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα: μεθοτρεξάτη, αζαθειοπρίνη, μυκοφαινολικό οξύ, 

κυκλοφωσφαμίδη  

▪ Βιολογικές θεραπείες: belimumab, rituximab 

▪ Χαμηλές έως υψηλές δόσεις κορτιζόνης (11)  

1.5. Έννοια της ψυχικής υγείας και των ψυχικών διαταραχών 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός υγείας ορίζει την ψυχική υγεία ως την ΄΄κατάσταση της 

ευεξίας, στην οποία το άτομο αντιλαμβάνεται τις ικανότητες του, μπορεί να διαχειριστεί τα 

φυσιολογικά στρεσσογόνα γεγονότα της ζωής, να εργαστεί παραγωγικά και να συνεισφέρει στην 

κοινωνία του.΄΄ Σύμφωνα με τον Keyes, η ΄΄ο όρος ευεξία αναφέρεται στη συναισθηματική, 

ψυχολογική και κοινωνική ευεξία και περιλαμβάνει θετικά συναισθήματα (πχ. ευτυχία, 

ικανοποίηση), θετικές στάσεις ως προς τις ατομικές ευθύνες και ως προς τους άλλους και 

θετική λειτουργικότητα (πχ. κοινωνική ενσωμάτωση, ενεργοποίηση και συνοχή)΄΄.(12) 

Οι ψυχικές διαταραχές είναι παθήσεις που μπορούν να επηρεάσουν τη σκέψη, το 

συναίσθημα, τη διάθεση, την ικανότητα ενός ατόμου να επικοινωνεί με άλλα άτομα και την 

καθημερινή λειτουργικότητα. Είναι καταστάσεις που συχνά οδηγούν σε μειωμένη ικανότητα 

διαχείρισης των συνήθων καθημερινών δραστηριοτήτων, όπως η εργασία και η δημιουργία 

φυσιολογικού οικογενειακού περιβάλλοντος. Καταλαμβάνουν την τρίτη θέση μεταξύ των 

συχνότερα εμφανιζόμενων ασθενειών, μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα και τον καρκίνο. 

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες χώρες, 

περισσότερο από το 25% των ατόμων υποφέρει από μία ή και περισσότερες ψυχικές ή 

συμπεριφορικές διαταραχές κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Στο γενικό πληθυσμό η σοβαρή 

κατάθλιψη επηρεάζει το 3% των ανθρώπων, η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή το 2%, ενώ ο 

επιπολασμός της σχιζοφρένειας φτάνει σχεδόν το 1%. Η κατάσταση αυτή είναι ακόμη πιο 

ανησυχητική εάν ληφθεί υπ’ όψιν ότι οι ψυχικές διαταραχές συχνά συνδέονται με μία ή 
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περισσότερες χρόνιες σωματικές ασθένειες, επιφέροντας ακόμη πιο επιβαρυντικές 

επιπτώσεις στην υγεία του ασθενούς. (13) 

1.5.1. Κατάθλιψη  

Η κατάθλιψη αποτελεί ψυχική διαταραχή η οποία ανήκει στις διαταραχές της 

διάθεσης. Σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια ταξινόμησης των ψυχικών και 

συμπεριφορικών διαταραχών  ICD-10, στα τυπικά ήπια, μέτρια, σοβαρά καταθλιπτικά 

επεισόδια ο ασθενής υποφέρει από καταθλιπτική διάθεση, μειωμένη ενέργεια, απώλεια 

ενδιαφέροντος και όρεξης, και ανηδονία. Συνήθως, παρουσιάζεται διαταραχή στον ύπνο, 

δυσκολία συγκέντρωσης και περιορισμένη ενεργητικότητα, ενώ είναι συχνή η εμφάνιση 

κόπωσης, ακόμη και με ελάχιστη προσπάθεια. Η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση 

ελαχιστοποιούνται σχεδόν πάντοτε, ακόμη και σε ήπιες μορφές κατάθλιψης και είναι παρόν 

το αίσθημα ενοχής και ότι το άτομο δεν αξίζει. Η καταθλιπτική διάθεση ποικίλλει από μέρα 

σε μέρα, δεν ανταποκρίνεται στις περιστάσεις και μπορεί να συνοδεύεται από σωματικά 

συμπτώματα χωρίς να υπάρχει σωματική πάθηση. Σε σοβαρού βαθμού καταθλιπτικό 

επεισόδιο, μπορεί να διαπιστωθεί αυτοκτονικός ιδεασμός. Ανάλογα με τον αριθμό και τη 

σοβαρότητα των συμπτωμάτων, ένα καταθλιπτικό επεισόδιο μπορεί να οριστεί ως ήπιο, 

μέτριο ή σοβαρό. Τα ήπια επεισόδια αντιμετωπίζονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

ενώ τα σοβαρότερα αντιμετωπίζονται στην τριτοβάθμια φροντίδα υγείας σε ψυχιατρικές 

δομές.(14) 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει μελετηθεί η κατάθλιψη στο ΣΕΛ κυρίως σε συγχρονικές 

μελέτες. Αυτή εκδηλώνεται με αίσθημα θλίψης, απόγνωση, αίσθημα κενού, αποθάρρυνση, 

απελπισία ή δακρυσμένο προσωπείο. Η σοβαρότητά της κυμαίνεται από ήπια καταθλιπτικά 

συμπτώματα έως σοβαρότερη κλινική μείζονα κατάθλιψη. Η κλινική κατάθλιψη ορίζεται ως 

αποτέλεσμα καταστροφικών επιδράσεων στις δραστηριότητες της ζωής ενός ατόμου, στους 

κοινωνικούς ρόλους και στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής. Ωστόσο, ακόμη και η 

ήπια καταθλιπτική διαταραχή μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην ποιότητα ζωής που 

σχετίζεται με την υγεία, επιφέροντας ταυτόχρονα μεγάλου βαθμού δυσλειτουργικότητα.(15) 

1.5.2. Αγχώδεις διαταραχές 

Οι εκδηλώσεις άγχους είναι το μείζον σύμπτωμα των διαταραχών αυτών που δεν 

περιορίζονται σε κάποια ιδιαίτερη κατάσταση. Καταθλιπτικά και εμμονικά συμπτώματα, 
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ακόμη και στοιχεία φοβικού άγχους μπορεί να είναι επίσης παρόντα, υπό την προϋπόθεση 

ότι είναι σαφώς δευτερεύοντα είτε λιγότερο σοβαρά.  

Η αγχώδης διαταραχή είναι η προσμονή κινδύνου ή δυστυχίας που συνοδεύεται από 

φόβο, δυσφορία, ή ένταση. Περιλαμβάνει τη γενικευμένη αγχώδη διαταραχή, φοβίες, 

διαταραχή πανικού, κρίσεις πανικού και ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές.(14) Η αγχώδης 

διαταραχή, όπως η κατάθλιψη, εμφανίζει διακύμανση στη σοβαρότητα της από ήπια 

συμπτώματα με αποτέλεσμα μία αρνητική αντίληψη για την ασθένεια μέχρι πιο σοβαρά 

κλινικά συμπτώματα με επιβλαβείς επιπτώσεις στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, 

στους κοινωνικούς ρόλους και την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία.(15) 

1.5.3. H κατάθλιψη και η αγχώδης διαταραχή ως συννοσηρότητες στον ΣΕΛ 

Η χρονιότητα της νόσου, η απρόβλεπτη εξέλιξη της, οι συχνές επισκέψεις στο γιατρό, 

οι αλλαγές της θεραπείας, οι εξάρσεις της νόσου, πιθανές νοσηλείες και οι παρενέργειες της 

φαρμακευτικής αγωγής είναι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική διαχείριση. 

Μεταξύ των συμπτωμάτων και σημείων της νόσου υπάρχουν εκδηλώσεις, όπως λόγου χάρη 

η αλωπεκία, η εμφάνιση εξανθήματος στο δέρμα και η κόπωση, οι οποίες επηρεάζουν την 

εικόνα σώματος και επιδρούν στην ψυχική υγεία των ασθενών.(16) Αρκετοί ασθενείς δε 

διαθέτουν το κατάλληλο υποστηρικτικό περιβάλλον, κάτι που έχει φανεί ότι εντείνει το 

αίσθημα της αβεβαιότητα για τη νόσο. Αναπόφευκτα επηρεάζεται η ψυχική τους υγεία με 

αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η ομαλή διαχείριση της νόσου, η ορθή λήψη 

αποφάσεων και η συμμόρφωση στη θεραπεία.(17) H μη αντιμετώπιση του άγχους και της 

κατάθλιψης μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ποιότητα ζωής, αλλά και σε σοβαρές 

συννοσηρότητες στους ασθενείς με ΣΕΛ, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο 

αυτοκτονικός ιδεασμός.(18) 

Η παρουσία ψυχικών διαταραχών γίνεται εύκολα αντιληπτή από τους επαγγελματίες 

υγείας τόσο κατά την κλινική εξέταση, όπου γίνεται η λήψη του ιατρικού ιστορικού τους και 

καταγράφονται η παρουσία συννοσηροτήτων και η φαρμακευτική αγωγή που τους έχει 

χορηγηθεί όσο και από τη μεταξύ τους επικοινωνία. Αρκετές έρευνες μέχρι σήμερα έχουν 

δείξει πως οι ψυχικές διαταραχές, με συχνότερες την κατάθλιψη και την αγχώδη διαταραχή, 

εμφανίζουν υψηλό επιπολασμό σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα 

όπως ο ΣΕΛ. Μελέτη κοορτής σε ασθενείς με ΣΕΛ εκτίμησε ότι τα ¾ των ασθενών έπασχαν 

από μια τουλάχιστον ψυχική διαταραχή.(19) Ο επιπολασμός της κατάθλιψης στους ασθενείς 
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ανέρχεται σε ποσοστό περίπου 24-40%, ενώ για την αγχώδη διαταραχή εκτιμάται στο 37-

40%.(20) 

Τα ψυχιατρικά συμπτώματα που εμφανίζουν οι ασθενείς μπορεί να συνιστούν 

ανεξάρτητες εκδηλώσεις ψυχικών διαταραχών είτε να προέρχονται από νευρολογική βλάβη, 

όπως στην περίπτωση του νευροψυχιατρικού λύκου. Ο επιπολασμός του νευροψυχιατρικού 

ΣΕΛ υπολογίζεται σε διάφορες μελέτες κοορτών σε ποσοστό 15%. Αποτελεί ειδική 

εκδήλωση του ΣΕΛ, όπου το ανοσοποιητικό σύστημα προσβάλλει απευθείας το κεντρικό και 

περιφερικό νευρικό σύστημα, αναπτύσσοντας νευρολογικές και ψυχικές διαταραχές.(21) 

Οι εκδηλώσεις του ΝΨΣΕΛ περιλαμβάνουν τα παρακάτω:  

Εκδηλώσεις ΚΝΣ Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κρίσεις επιληψίας, χορεία, 

μυελοπάθεια, κεφαλαλγία, ψύχωση, διαταραχές διάθεσης, αγχώδη 

συνδρομή, γνωσιακή δυσλειτουργία, οξεία συγχυτική κατάσταση. 

Εκδηλώσεις ΠΝΣ Απομυελινωτικό σύνδρομο, άσηπτη μηνιγγίτιδα, μυασθένεια, 

πολυνευροπάθεια, πολλαπλή μονονευρίτιδα, κρανιακή νευροπάθεια, 

αυτόνομη νευροπάθεια, σύνδρομο Guillain-Barre.(22) 

Ωστόσο, οι ασθενείς αυτοί διαφέρουν από εκείνους που παρουσιάζουν τις εκδηλώσεις 

αυτές λόγω άλλων παραγόντων, όπως ορμονικές διαταραχές, επίδραση φαρμακευτικής 

αγωγής, μειωμένη ποιότητα ζωής και χρονιότητα της νόσου.(21) Όσον αφορά την αγχώδη 

διαταραχή και την κατάθλιψη, συνήθως δεν εκτιμώνται ως εκδηλώσεις νευροψυχιατρικού 

λύκου, στις περιπτώσεις που οι ασθενείς δεν έχουν ιστορικό νευροψυχιατρικών διαταραχών 

και εμφανίζουν φυσιολογική μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Οι επαγγελματίες υγείας 

αμελούν συχνά να αξιολογήσουν την παρουσία των συναισθηματικών διαταραχών ως  μία 

πρώτη εκδήλωση νευροψυχιατρικού λύκου, εφόσον αυτός ο τύπου λύκος εμφανίζεται με 

σοβαρότερες εκδηλώσεις, όπως είναι οι κρίσεις επιληψίας και το αγγειακό εγκεφαλικό 

επεισόδιο.(11) 

1.6. Συμμόρφωση στη θεραπεία στις χρόνιες ασθένειες 

Ως χρόνιες ασθένειες ορίζονται οι ασθένειες, οι οποίες έχουν ένα ή περισσότερα από 

τα επόμενα χαρακτηριστικά: 
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➢ Είναι μόνιμες, 

➢ Αφήνουν υπολειμματική αναπηρία,  

➢ Προκαλούνται από μη αναστρέψιμη παθολογική μεταβολή,  

➢ Απαιτούν ειδική εκπαίδευση του ασθενούς για αποκατάσταση, 

➢  Μπορεί να απαιτούν μακροχρόνια επίβλεψη, παρακολούθηση και φροντίδα.(23) 

Η έννοια της συμμόρφωσης ορίζεται ως η συνειδητή και εκούσια συμμετοχή του 

ασθενούς στη θεραπευτική διαδικασία. Αναφέρεται στο βαθμό με τον οποίο η συμπεριφορά 

ενός ατόμου - που λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, ακολουθεί μία δίαιτα, ή/και εκτελεί 

αλλαγές στον τρόπο ζωής του - συμφωνεί με συστάσεις από έναν επαγγελματία υγείας. Οι 

πιο κοινοί τύποι μη συμμόρφωσης είναι η αποτυχία ή καθυστέρηση έναρξης της θεραπείας, η 

ακούσια ή εκούσια παράλειψη μιας δόσης φαρμάκου, η αλλαγή στη συχνότητα λήψης ενός 

φαρμάκου, η περιοδική πρόσληψη διαφορετικής δόσης από αυτή που έχει συσταθεί, 

διακοπές της θεραπείας που διαρκούν μερικές ημέρες ή και περισσότερο, πρόωρος 

τερματισμός της θεραπείας.  

Μελέτες που έχουν διεξαχθεί εδώ και μια δεκαετία έχουν δείξει ότι η συστηματική 

χρήση φαρμάκων και η υποβολή στους συνιστόμενους τύπους θεραπείας αποτελεί ένα 

μείζων πρόβλημα για πολλούς ασθενείς, ανεξάρτητα από το είδος της ασθένειας και τη 

διαθεσιμότητα φροντίδας υγείας. Εκτιμάται ότι η πτωχή συμμόρφωση απαντάται στο 50% 

των ηλικιωμένων ατόμων, λόγω του αυξημένου φόρτου συννοσηροτήτων και τη 

συνεπακόλουθη εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών από την πολυφαρμακία. Η μη 

συμμόρφωση στη θεραπεία αποτελεί έναν από τους λόγους αποτυχίας της θεραπείας, 

επιδείνωση των συμπτωμάτων της νόσου, επιπλοκές, αύξηση της συχνότητας των 

νοσηλειών, ακόμη και θνησιμότητα. (24)(25) 

1.7. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

1.7.1. Συνήθεις συννοσηρότητες του ΣΕΛ και συσχέτιση με ψυχικές διαταραχές 

Ο ΣΕΛ χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω. Κάποιες από αυτές σχετίζονται μερικώς με το ίδιο το νόσημα, συνδέονται όμως 

επίσης και με τις συννοσηρότητες που παρουσιάζουν οι ασθενείς, καθώς και με τις 

παρενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής. Τόσο η πολλαπλή οργανική προσβολή της νόσου 

όσο και η θεραπεία οδηγούν συχνά σε αυξημένο κίνδυνο για την εκδήλωση συνοδών 

νοσημάτων, με δυσμενείς επιπτώσεις για την πρόγνωση της νόσου και υψηλά ποσοστά 
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θνησιμότητας.  Η υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία, ο διαβήτης, η οστεοπόρωση, η αγγειακή 

νέκρωση και η κακοήθεια αποτελούν τα πιο κοινά νοσήματα που συνυπάρχουν με τον ΣΕΛ. 

Πρόσφατες συστάσεις της Eular (European League Against Rheumatism) για τη διαχείριση 

του ΣΕΛ συνιστούν προσοχή στην παρουσία συννοσηροτήτων που θα μπορούσαν να 

αξιολογηθούν εγκαίρως, ενώ οι κατευθυντήριες οδηγίες του ACR (American College of 

Rheumatology) για την ανίχνευση, τη θεραπεία και τη διαχείριση της νεφρίτιδας του λύκου 

ειδικότερα, συνιστούν υψηλή επαγρύπνηση.(26) Δεδομένα από μελέτες παρατήρησης 

αναφέρουν έως και τριπλάσια αύξηση του κινδύνου θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο και 

περίπου πενταπλάσια αύξηση του κινδύνου θανάτου από λοιμώξεις στους ασθενείς με ΣΕΛ 

συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό.(27) 

Ινομυαλγία 

Η ινομυαλγία είναι ένα σύνηθες σύνδρομο, το οποίο έχει μείζονα συνεισφορά στον 

υψηλό επιπολασμό του χρόνιου άλγους. Το σύνδρομο της ινομυαλγίας χαρακτηρίζεται από 

γενικευμένο άλγος, ευαισθησία και διάχυτη δυσκαμψία. Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν 

διαταραχές της διάθεσης, γνωστική δυσλειτουργία και λειτουργική βλάβη, όπως είναι η 

κόπωση, οι διαταραχές ύπνου και η κεφαλαλγία. Ο επιπολασμός στο γενικό πληθυσμό έχει 

εκτιμηθεί 2-4%, ενώ απαντάται συχνότερα στο γυναικείο φύλο. Αρκετές αναφορές δείχνουν 

ότι γενετικοί, οικογενειακοί, περιβαλλοντικοί, ενδοκρινολογικοί και νευρολογικοί 

παράγοντες κατέχουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση ινομυαλγίας. Οι ασθενείς που 

υποφέρουν από ινομυαλγία βιώνουν σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό υψηλότερα 

ποσοστά συνοδών νοσημάτων, ιδιαίτερα ρευματικά και ψυχιατρικά νοσήματα.(28) 

Ο επιπολασμός της ινομυαλγίας στο ΣΕΛ ποικίλλει από 8-61%. H ποικιλία αυτή 

εξηγείται από τα διαγνωστικά κριτήρια που εφαρμόζονται, τον τρόπο αξιολόγησης, την 

εθνικότητα του ασθενούς και τη διάρκεια της νόσου. Όπως έχει δειχθεί η ινομυαλγία είναι 

ένας σημαντικός προγνωστικός παράγοντας μιας πτωχότερης αυτοαναφερόμενης ποιότητας 

ζωής στους ασθενείς με ΣΕΛ. Οι παράγοντες που έχουν αναφερθεί ότι σχετίζονται με την 

παρουσία του συνδρόμου αυτού στους ασθενείς με ΣΕΛ είναι η Καυκάσια εθνικότητα, το 

γυναικείο φύλο, η παρουσία ψυχικών διαταραχών όπως είναι η αγχώδης διαταραχή και η 

κατάθλιψη, η διάρκεια της νόσου και η ύφεση της νόσου. Αντιθέτως, τα τελευταία χρόνια, 

μελέτες έχουν αποκλείσει τη συσχέτιση με την ενεργότητα της νόσου.(29) 
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1.7.2. Επίδραση κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων 

Περιστασιακά, έχουν διεξαχθεί μελέτες, οι οποίες αναδεικνύουν παράγοντες που 

προάγουν πιθανώς την εμφάνιση των ψυχικών διαταραχών στον ΣΕΛ. Φαίνεται πως 

υπάρχουν συσχετίσεις των συμπτωμάτων με δημογραφικά δεδομένα και κοινωνικούς 

παράγοντες. Ειδικότερα, ασθενείς με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο και εισόδημα, η 

ικανοποίηση από την προσωπική σχέση, όπως επιπρόσθετα ο αριθμός των συμπτωμάτων της 

ασθένειας, η κόπωση και η πρόσφατη διάγνωση έχει βρεθεί πως σχετίζονται με αυξημένα 

επίπεδα κατάθλιψης και άγχους. Αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει μια πολυπαραγοντικότητα 

στην εμφάνιση συμπτωμάτων ψυχικών διαταραχών, η οποία αφορά έναν συνδυασμό 

βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων.(30)(31) 

1.7.3. Επίδραση φαρμακευτικής αγωγής 

Συχνά οι ασθενείς που νοσούν από ΣΕΛ χρειάζεται να λάβουν από μικρές έως και 

μέτριες ή υψηλές δόσεις κορτιζόνης με αγωγή που λαμβάνεται από το στόμα, ενδομυϊκά είτε 

ενδοφλεβίως σε καταστάσεις έξαρσης της νόσου. Η κατάσταση κάποιων ασθενών απαιτεί τη 

λήψη κορτικοστεροειδών μακροχρόνια, όταν δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί ύφεση του 

νοσήματος με διαφορετικό τρόπο. H θεραπεία με κορτικοστεροειδή μπορεί να επιφέρει 

ανεπιθύμητες αντιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Κάποιες από αυτές είναι η αύξηση 

σωματικού βάρους, το σύνδρομο cushing, δερματολογικές διαταραχές, οστεοπόρωση, 

καταρράκτης, γλαύκωμα, διαβήτης τύπου 2 ενώ αναφέρεται ότι μπορεί να πυροδοτήσει και 

την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών.(32) 

Στη βιβλιογραφία συναντάται ο όρος ‘corticosteroid induced psychosis’, ο οποίος 

περιγράφει το φαινόμενο εμφάνισης ψυχωτικών συμπτωμάτων μετά τη λήψη 

κορτικοστεροειδών. Η σχέση μεταξύ των κορτικοστεροειδών και των ανεπιθύμητων 

ψυχιατρικών συμβάντων είναι γνωστή εδώ και δεκαετίες. Τα περισσότερα στοιχεία 

προέρχονται από μελέτες περιπτώσεων, σειρές περιπτώσεων και δοκιμές με μικρού μεγέθους 

δείγματα. Οι ανεπιθύμητες αυτές εκδηλώσεις αποτελούν συνήθως συμπτώματα κατάθλιψης, 

μανίας, ψύχωσης, γνωσιακής διαταραχής, διαταραχές μνήμης και ντελίριο και μπορεί να 

εμφανιστούν ακόμη και με τη βραχυπρόθεσμη θεραπεία με κορτικοστεροειδή. Αφορούν το 

60% των ασθενών. Η κατάθλιψη τείνει να εκδηλώνεται με τη μακροχρόνια χρήση 

κορτικοστεροειδών, ενώ η μανία εκδηλώνεται συνήθως πολύ νωρίτερα και σχετίζεται με 

αυξημένες δόσεις.(33) Έχει βρεθεί ότι λήψη κορτιζόνης ≥ 20mg ημερησίως συνιστά 
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ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση κατάθλιψης στους ασθενείς αυτούς, 

συνεπώς και επιδείνωση της εάν ήδη υπάρχει.(34) 

1.7.4. Ενεργότητα της νόσου και σχέση με ψυχικές διαταραχές 

Περιστασιακά, αρκετοί ερευνητές έχουν επιχειρήσει να διερευνήσουν τη σχέση 

μεταξύ της ενεργότητας του ΣΕΛ και την παρουσία των συναισθηματικών διαταραχών 

αποτυγχάνοντας στην παροχή συνεπών αποτελεσμάτων και την αναγνώριση πιθανής 

αιτιολογικής συσχέτισης, πιθανότατα λόγω μεθοδολογικών περιορισμών, διαφορετικών 

χαρακτηριστικών των μελετώμενων πληθυσμών και μεθόδων/εργαλείων αξιολόγησης και 

έλλειψης μελετών. Υπάρχουν αναφορές που υποστηρίζουν ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ 

τους, ενώ αποτελέσματα άλλων το αναιρούν. Έχει βρεθεί ότι αυξημένα επίπεδα άγχους 

σχετίζονται με υψηλότερη ενεργότητα του ΣΕΛ ανεξάρτητα από την παρουσία ή την 

απουσία κατάθλιψης.(35) O Ru Bai κ.α. υποθέτουν την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της 

κατάθλιψης και της ενεργότητας της νόσου, καθώς βρήκαν ότι η πρωτεϊνουρία και η 

αθροιστική δόση υδροξυχλωροκίνη, στοιχεία που υποδηλώνουν αυξημένη ενεργότητα 

νόσου, εμφάνιζαν θετική συσχέτιση με την κατάθλιψη και την αγχώδη διαταραχή.(36) 

1.4.5.Παράγοντες που προάγουν και δυσχεραίνουν τη συμμόρφωση  

Η αποτυχία της θεραπείας, λόγω της μη συμμόρφωσης στη λήψη των φαρμάκων, 

αποτελεί συχνό φαινόμενο, με το ποσοστό μη συμμόρφωσης να ποικίλλει στο ΣΕΛ, 

σύμφωνα με αναφορές, μεταξύ 3%-76% ανάλογα τη μελέτη και τη μέθοδο αξιολόγησης που 

χρησιμοποιήθηκε στην εκάστοτε. Οι επιπτώσεις αφορούν την εξέλιξη της νόσου, εισαγωγές 

στο νοσοκομείο και επιδείνωση της προσβολής οργάνων, όπως η νεφρίτιδα.  

Η χαμηλή συμμόρφωση στη θεραπεία επηρεάζεται από το μορφωτικό επίπεδο και τη 

διάρκεια της θεραπείας. Μελέτες αναφέρουν ως παράγοντες κινδύνου για τη μη 

συμμόρφωση το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, την περιορισμένη κατανόηση των ιατρικών 

οδηγιών, τις παρενέργειες της θεραπείας. Επιπλέον, η διάγνωση σε νεότερη ηλικία, η 

πρόσφατη εισαγωγή στο νοσοκομείο, το ενεργό κάπνισμα και η ανεργία αποτελούν 

παράγοντες που συνδέονται με τη μη συμμόρφωση.(37) Αντιθέτως, η σοβαρότητα της 

νόσου, η ηλικία, η χρήση γλυκοκορτικοειδών και ο αριθμός των DMARDs που λαμβάνουν 

οι ασθενείς συνιστούν παράγοντες που δε φαίνεται να επηρεάζουν την τήρηση των ιατρικών 

οδηγιών.(38) 
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 Όσον αφορά την παρουσία κάποιας ψυχικής διαταραχής, η ίδια θα μπορούσε να 

επιφέρει δυσκολία στην ορθή εκτέλεση της θεραπείας, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της 

νόσου. Η μη συμμόρφωση στη θεραπεία απαντάται σε μεγάλο ποσοστό στους ασθενείς με 

ΣΕΛ σε συνδυασμό με την καταθλιπτική διάθεση. Ειδικότερα, η μετρίου βαθμού ή σοβαρή 

κατάθλιψη αυξάνει τις πιθανότητες πτωχής συμμόρφωσης στη θεραπεία, κάτι που πιθανώς 

ερμηνεύει εν μέρει τη συσχέτιση μεταξύ ενεργότητας της νόσου και σοβαρότητας της 

καταθλιπτικής διάθεσης.(39) 

1.4.6. Eρευνητικά ερωτήματα 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

✓ Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της παρουσίας ψυχικής διαταραχής και του επιπέδου 

ενεργότητας της νόσου; 

✓ Η μεταβολή των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης συσχετίζεται με τη μεταβολή της 

ενεργότητας της νόσου; 

✓ Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων, των 

συννοσηροτήτων και της παρουσίας ψυχικής διαταραχής στους ασθενείς με ΣΕΛ; 

✓ Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των υψηλών/χαμηλών επιπέδων άγχους/κατάθλιψης και 

της συμμόρφωσης στη θεραπεία; 
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2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της συσχέτισης της παρουσίας 

ψυχικών διαταραχών με την ενεργότητα της νόσου σε ενήλικους ασθενείς με ΣΕΛ, η 

εκτίμηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης σε σχέση με τη μεταβολή της 

ενεργότητας της νόσου και η συσχέτιση της παρουσίας ψυχικής διαταραχής με τη 

συμμόρφωση στη θεραπεία. Ειδικότερα, θα εκτιμηθεί: 

✓  Η συχνότητα των υψηλών και χαμηλών επιπέδων άγχους και κατάθλιψης των 

ασθενών με τη χρήση της κλίμακας HADS και της επιβεβαιωμένης διάγνωσης 

αγχώδους διαταραχής και κατάθλιψης από την αναφορά των ασθενών και τη χρήση 

αντικαταθλιπτικών ή/και αγχολυτικών. 

✓ Η συσχέτιση της κλίμακας HADS-A/HADS-D με την κλίμακα SLEDAI-2K κατά την 

εισαγωγή στη μελέτη και των μεταβολών των σκορ των κλιμάκων αυτών μετά από 4-

6 μήνες, 

✓ Η συσχέτιση της κλίμακας HADS-Α και HADS-D με το φύλο, την ηλικία, τη 

διάρκεια νόσου, το επίπεδο εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια: 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/Ανώτερη σχολή), την εργασία και τις συννοσηρότητες (υπέρταση, 

δυσλιπιδαιμία, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, οστεοπόρωση, υποθυρεοειδισμός, 

αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα). 

✓ Η συχνότητα της συμμόρφωσης των ασθενών κατά την εισαγωγή τους στη μελέτη, με 

τη χρήση της κλίμακας MMAS-4 και η συσχέτισή της με την κλίμακα HADS-A και 

HADS-D κατά την ένταξη στη μελέτη, 
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3. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Μελέτη παρατήρησης με δύο περιόδους εκτίμησης των ασθενών: κατά την επίσκεψη 

εισαγωγής τους στη μελέτη και μετά από 4-6 μήνες κατά την προγραμματισμένη 

επανεκτίμησή τους, με σκοπό την επαναξιολόγηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης σε 

σχέση με τη μεταβολή της ενεργότητας της νόσου. 

Πληθυσμός-στόχος μελέτης  

O πληθυσμός της περιλαμβάνει ενήλικα άτομα που πάσχουν από ενεργό ΣΕΛ, που 

επισκέπτονται τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία Αυτοάνοσων νοσημάτων συνδετικού ιστού του 

ΠΑΓΝΗ. Ενεργό ΣΕΛ θεωρείται ότι έχουν οι ασθενείς που εμφανίζουν SLEDAI-2K ≥ 3. (9)  

3.1. Δείγμα 

Στην Κρήτη 750 άτομα περίπου έχουν διάγνωση ΣΕΛ. Στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία 

Αυτοάνοσων νοσημάτων συνδετικού ιστού του ΠΑΓΝΗ παρακολουθούνται 705 ασθενείς. Η 

συλλογή του δείγματος πραγματοποιήθηκε με διαδοχική δειγματοληψία, από το Μάιο έως το 

Σεπτέμβριο του 2020. Κατά την περίοδο αυτή, 117 ασθενείς ΣΕΛ επισκέπτηκαν τα 

εξωτερικά ιατρεία.  

Ως κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη τέθηκαν τα παρακάτω: 

➢ Ηλικία 18-65 ετών 

➢ Διαμονή στην Κρήτη,  

➢ Κατανόηση ελληνικής γλώσσας, 

➢ Διάγνωση ΣΕΛ σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης ACR/EULAR 2019(40) και με 

την κλινική εκτίμηση του ιατρού κατά την εξέταση.  

Ως κριτήρια αποκλεισμού από τη μελέτη τέθηκαν τα παρακάτω:  

➢ η ύπαρξη άλλης ρευματολογικής διάγνωσης,  

➢ η ανοϊκή συνδρομή, 

➢ η συνύπαρξη κακοήθειας,  

➢ οι εγκυμονούσες ασθενείς κατά την περίοδο της μελέτης,  

➢ οι ασθενείς με ενεργό νευροψυχιατρικό ΣΕΛ.  
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➢ Επιπρόσθετα, ασθενείς οι οποίοι κατά την επίσκεψή τους στον ιατρό βρίσκονταν 

σε κατάσταση ύφεσης της νόσου, σύμφωνα με την κρίση του ιατρού και τιμή 

SLEDAI-2K < 3, αποκλείονταν από τη μελέτη. 

Από τη μελέτη αποκλείστηκαν 67 ασθενείς. 

Αφού έλαβαν οι 50 ασθενείς, που πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής, πληροφορίες 

για τη διεξαγωγή και το σκοπό της μελέτης δέχθηκαν όλοι να συμμετέχουν. Ενημερώθηκαν 

με έντυπο πληροφόρησης, υπέγραψαν έντυπο ενήμερης συναίνεσης και εισήχθησαν στη 

μελέτη. Από το σύνολο των ασθενών που εισήχθησαν στη μελέτη οι 10 δεν ήρθαν στην 

προγραμματισμένη επανεκτίμησή τους μετά από 4-6 μήνες, λόγω των περιοριστικών μέτρων 

που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 και λόγω ανησυχίας 

μόλυνσης από τον ιό κατά την έλευσή τους στο νοσοκομείο. Οι ασθενείς αυτοί 

αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Συνεπώς, παρέμειναν 40 ασθενείς μέχρι την ολοκλήρωση της 

μελέτης, τα δεδομένα των οποίων τελικά αναλύθηκαν. 
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3.2. Συλλογή δεδομένων και εργαλεία αξιολόγησης 

Για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων οι ασθενείς κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν έντυπο δημογραφικών στοιχείων, το οποίο περιλάμβανε το φύλο, την ηλικία, 

το επάγγελμα, το επίπεδο εκπαίδευσης (Αναλφάβητος, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΑΕΙ-

ΤΕΙ) και δύο ερωτηματολόγια, το Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) και το 

Morisky Medication Adherence Scale-4 (MMAS-4). 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
 

 
21 

 

Η εκτίμηση της συχνότητας των κοινών ψυχικών διαταραχών -της καταθλιπτικής και 

αγχώδους συνδρομής- πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του ερωτηματολογίου Hospital 

Anxiety and Depression Scale (HADS). Σύμφωνα με μελέτες, παρουσιάζει αξιοπιστία και 

εγκυρότητα και είναι εύχρηστο από τους ασθενείς. Έχει σταθμιστεί στην ελληνική γλώσσα. 

Συμπληρώνεται από τον εξεταζόμενο και αποτελείται από 14 ερωτήσεις, καθεμία από τις 

οποίες έχει 4 δυνατές απαντήσεις (σκορ 0-3). Έχει σχεδιαστεί για την εκτίμηση του άγχους 

(HADS-A) και της κατάθλιψης (HADS-D). Περιλαμβάνει 7 ερωτήσεις για κάθε κατάσταση, 

με διακύμανση βαθμολογίας από 0 έως 21, όπου 0-7 σκορ αντιστοιχεί σε φυσιολογικά 

επίπεδα άγχους/κατάθλιψης, 8-10 οριακά παθολογικά επίπεδα και 11-21 παθολογικά 

επίπεδα.(41) Στην παρούσα μελέτη, κατά την επεξεργασία των δεδομένων θεωρήθηκε ότι 

σκορ ≤ 8 αντιστοιχεί σε χαμηλά επίπεδα άγχους/κατάθλιψης ενώ σκορ ≥ 9 αντιστοιχεί σε 

υψηλά επίπεδα. 

Η πληροφορία παρουσίας επιβεβαιωμένης ψυχικής διαταραχής αντλήθηκε με τη 

λήψη φαρμακευτικού ιστορικού από τον ίδιο τον ασθενή κατά τη διάρκεια της κλινικής 

εξέτασης, με την αναφορά λήψης αντικαταθλιπτικής, αγχολυτικής ή αντιψυχωτικής αγωγής, 

καθώς και από τη διάγνωση που τη συνοδεύει. Θα ήταν σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι στην 

περίπτωση κατά την οποία οι ασθενείς λάμβαναν αντικαταθλιπτική αγωγή, με σκοπό την 

ανακούφιση των συμπτωμάτων ινομυαλγίας, δε θεωρήθηκε ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν 

διάγνωση κατάθλιψης, εφόσον αντικαταθλιπτική αγωγή χρησιμοποιείται και για τη θεραπεία 

της ινομυαλγίας. 

Η εκτίμηση της συμμόρφωσης στη θεραπεία πραγματοποιήθηκε με την κλίμακα 

Morisky Medical Adherence Scale (MMAS-4), αποτελεί την απλοποιημένη μορφή της 

κλίμακας MMAS-8. Οι ερωτήσεις της κλίμακας αποτελούν μέρος ευρύτερου 

ερωτηματολογίου το οποίο έχει σταθμιστεί σε ελληνική μελέτη. Η κλίμακα έχει διακύμανση 

τιμών 0-4. Ως όριο για να θεωρηθεί ότι ο ασθενής δεν παρουσιάζει συμμόρφωση είναι η 

θετική απάντηση σε τουλάχιστον δύο από τις ερωτήσεις της κλίμακας.(42) Στην παρούσα 

μελέτη έχει ληφθεί άδεια χρήσης του ερωτηματολογίου από την ερευνήτρια. 

Η ενεργότητα της νόσου αξιολογήθηκε και στις δύο επισκέψεις κατά τη διάρκεια της 

κλινικής εξέτασης από τον ιατρό με την κλίμακα SLEDAI-2K. Η κλίμακα χρησιμοποιείται 

με σκοπό να μετρήσει την ενεργότητα της νόσου του ΣΕΛ τις τελευταίες 30 ημέρες. 

Περιλαμβάνει 24 στοιχεία συνολικά, 16 κλινικά όπως κρίσεις, ψύχωση, οπτική νευρίτιδα, 

τριχόπτωση, εξάνθημα, άφθες, αρθρίτιδα κλπ. και 8 εργαστηριακά όπως είναι τα επίπεδα 
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συμπληρώματος και των anti-DNA αντισωμάτων στο αίμα, η πρωτεϊνουρία, η αιματουρία, η 

μέτρηση αιμοπεταλίων και λευκών αιμοσφαιρίων κλπ. Τα στοιχεία αυτά βαθμολογούνται 

διαφορετικά ανάλογα με τη σοβαρότητα του καθενός. Ειδικότερα, οι νευρολογικές 

εκδηλώσεις, όπως είναι η ψύχωση και οι κρίσεις λαμβάνουν το υψηλότερο βάρος με σκορ 8, 

στοιχεία όπως η αρθρίτιδα, η μυοσίτιδα και η αιματουρία λαμβάνουν σκορ 4, στοιχεία που 

εκδηλώνονται συνηθέστερα όπως η τριχόπτωση, οι άφθες και το εξάνθημα λαμβάνουν σκορ 

2, ενώ η λευκοπενία και ο πυρετός βαθμολογούνται με 2. Η συνολική βαθμολογία της 

κλίμακας κυμαίνεται από 0 έως 105, με υψηλότερη βαθμολογία να αναδεικνύει υψηλότερη 

ενεργότητα και τιμές ≥ 3 να είναι ενδεικτικές ενεργού νόσου.(43) 

Πέρα από τα παραπάνω, καταγράφηκαν δεδομένα για το είδος της θεραπείας που 

ακολουθείται για τη θεραπεία του ΣΕΛ και οι συνυπάρχουσες συννοσηρότητες, μετά από την 

ανασκόπηση του ιστορικού των ασθενών στους ιατρικούς τους φακέλους.  

3.3. Στατιστική Ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο IBM SPSS 

Statistics και επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε το 5%. Οι κοινωνικο-

δημογραφικοί παράγοντες και οι κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν (HADS, MMAS-4, 

SLEDAI-2K) περιγράφηκαν με χρήση περιγραφικής στατιστικής. Τα ποιοτικά δεδομένα 

παρουσιάζονται με πίνακες σχετικών συχνοτήτων, κυκλικά διαγράμματα και 

ραβδογράμματα. 

Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος χ2 για τη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της 

κλίμακας HADS και του φύλου, της εργασίας, του επιπέδου εκπαίδευσης, των 

συννοσηροτήτων και της συμμόρφωσης στη θεραπεία. Χρησιμοποιήθηκε, ακόμη, ο έλεγχος 

t-test για ανεξάρτητα δείγματα για τον έλεγχο της διαφοράς των μέσων τιμών των ποσοτικών 

μεταβλητών -ηλικία, διάρκεια νόσου, MMAS-4 σκορ, SLEDAI-2K σκορ- στους ασθενείς 

που εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα άγχους/κατάθλιψης και σε εκείνους που εμφάνιζαν χαμηλά 

επίπεδα άγχους/κατάθλιψης. 

Χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος t-test για συζευγμένα δείγματα με σκοπό τη διερεύνηση 

της σχέσης μεταξύ της μεταβολής των επιπέδων άγχους/κατάθλιψης των ασθενών και της 

μεταβολής ενεργότητας της νόσου στις δύο επισκέψεις (κατά την ένταξη στη μελέτη και 

κατά την επανεκτίμηση). Πραγματοποιήθηκε, επίσης, ο μη παραμετρικός έλεγχος 
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συσχέτισης του spearman μεταξύ της μεταβολής του σκορ των κλιμάκων HADS-A/HADS-D 

και SLEDAI-2K για τη διερεύνηση της έντασης της μεταξύ τους σχέσης.  

Τέλος, πραγματοποιήθηκε μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης με 

εξαρτημένη μεταβλητή το επίπεδο άγχους στην αρχή της μελέτης (inclusion) και με τρεις 

ανεξάρτητες μεταβλητές: συμμόρφωση στη θεραπεία (ναι/όχι), πολλαπλή νοσηρότητα 

(ναι/όχι) και εάν ο ασθενής εργάζεται (ναι/όχι). Η πολλαπλή παλινδρόμηση 

πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο backward regression η οποία αφαιρεί σε βήματα κάποια-

κάποιες ανεξάρτητες μεταβλητές και καταλήγει στο τελικό μοντέλο (Step 3). Επίσης, 

πραγματοποιήθηκε μοντέλο πολλαπλής λογιστικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη 

μεταβλητή το επίπεδο κατάθλιψης (υψηλό/χαμηλό) στην αρχή της μελέτης (inclusion) και με 

τέσσερις ανεξάρτητες μεταβλητές: παρουσία ψυχικής νόσου (ναι/όχι), παρουσία υπέρτασης 

(ναι/όχι), παρουσία αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας (ναι/όχι), παρουσία ινομυαλγίας (ναι/όχι), 

ασθενής εργάζεται (ναι/όχι). Η πολλαπλή παλινδρόμηση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο 

backward regression η οποία αφαιρεί σε βήματα κάποια-κάποιες ανεξάρτητες μεταβλητές και 

καταλήγει στο τελικό μοντέλο (Step 4). 

3.4. Ηθική και δεοντολογία 

Οι απαραίτητες άδειες για τη διεξαγωγή της μελέτης λήφθηκαν από την Επιτροπή 

Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΗΔΕ) (αρ. απόφασης 

85/07.04.2020) και από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημιακού 

Γενικού Νοσοκομείου του Ηρακλείου Κρήτης (ΠΑΓΝΗ) (24.08.2020). Τηρήθηκαν όλες οι 

προϋποθέσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του ιατρικού απορρήτου. 
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4.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα περιγραφικά δεδομένα που σχετίζονται με το 

δείγμα της μελέτης. 

Κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες 

Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 40 ασθενείς, 39 γυναίκες και 1 άνδρας. Η μέση 

ηλικία ήταν τα 50.5 έτη (ΤΑ: 10.3) και η μέση διάρκεια νόσου από τη στιγμή της διάγνωσης 

ήταν 10.3 έτη (ΤΑ: 7.04). Το 52.5% (n=21) των ασθενών εργαζόταν την περίοδο που 

διεξήχθη η μελέτη. To υπόλοιπο 47.5% (n=19) είτε ήταν άνεργοι, είτε συνταξιοδοτημένοι, 

είτε απασχολούνταν οικιακά. Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, η πλειοψηφία των ασθενών 

ήταν απόφοιτοι γυμνασίου και λυκείου σε ποσοστό 47.5% (n=19), ενώ το 35% (n=14) του 

δείγματος ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή ανώτερης σχολής ενώ το 

15% (n=6) ήταν απόφοιτοι δημοτικού. 

Από την επισκόπηση των ιατρικών αρχείων των ασθενών, οι ψυχικές διαταραχές 

ήταν από τις συχνότερα εμφανιζόμενες συννοσηρότητες του δείγματος σε ποσοστό 40% 

(n=16). Το 32.5% (n=13) των ασθενών αυτών είχε διαγνωστεί με κατάθλιψη, το 12.5% (n=5) 

είχε διαγνωστεί με αγχώδη διαταραχή και ένα 5% (n=2) υπέφερε από κάποια άλλη ψυχική 

διαταραχή (σχήμα 1). Ακολουθούσαν με σειρά συχνότητας εμφάνισης, η ινομυαλγία (37.5%, 

n=15), η δυσλιπιδαιμία (27.5%, n=11), η οστεοπόρωση (22.5%, n=9), η υπέρταση (17.5%, 

n=7), η αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα (12.5%, n=5), ο υποθυρεοειδισμός (12.5%, n=5), η χρόνια 

αναπνευστική πνευμονοπάθεια (5%, n=2) και ο διαβήτης τύπου 2 (5%, n=2). (Πίνακας 1) 
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Πίνακας 1 Κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά δείγματος (N=40) 

 

Mean: μέσος όρος, SD: τυπική απόκλιση 

ΧΑΠ: Χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια 

 

Μεταβλητές  

Φύλο  

Γυναίκα, n (%) 39 (97.5%) 

Άνδρας, n (%) 1 (2.5%) 

Ηλικία (έτη),  

Mean (SD) 

 

50.5 (10.3) 

Διάρκεια νόσου (έτη), Mean (SD) 10.3 (7.04) 

Εργασία, ναι, n (%) 21 (52.5%)  

Επίπεδο εκπαίδευσης   

Πρωτοβάθμια, n (%) 6 (15%)  

Δευτεροβάθμια, n (%) 19 (47.5%)  

Τριτοβάθμια (ΑΕΙ/ΤΕΙ/ανώτερη σχολή), n (%)         14 (35%) 

Συννοσηρότητες   

Πολυνοσηρότητα (>=3) 

 Ναι, n (%) 

 

18 (45%) 

Ινομυαλγία, ναι, n (%) 15 (37.5%)  

Υπέρταση, ναι, n (%) 7 (17.5%)  

Δυσλιπιδαιμία, ναι, n (%) 11 (27.5%)  

Οστεοπόρωση, ναι, n (%) 9 (22.5%)  

Υποθυρεοειδισμός, ναι, n (%) 5 (12.5%) 

Αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, ναι, n (%) 5 (12.5%) 

ΧΑΠ, ναι, n (%) 2 (5%) 

Σακχαρώδης διαβήτης, ναι, n (%) 2 (5%) 

Διάγνωση ψυχικής διαταραχής, ναι, n (%) 16 (40%)  

Κατάθλιψη, ναι, n (%) 13 (32.5%)  

Αγχώδης διαταραχή, ναι, n (%)  5 (12.5%) 

Άλλη, ναι, n (%)  2 (5%) 
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Σχήμα 1 Συχνότητα ψυχικών διαταραχών που έχουν διαγνωστεί στο δείγμα. 

 

 

Φαρμακευτική αγωγή 

Η φαρμακευτική αγωγή που καταγράφηκε κατά την εισαγωγή των ασθενών στη 

μελέτη ήταν αυτή που λάμβαναν για τη θεραπεία του ΣΕΛ και των συννοσηροτήτων τους.  

Όσον αφορά τη φαρμακευτική αντιμετώπιση του ΣΕΛ, το 80% των ασθενών λάμβανε 

υδροξυχλωροκίνη. Το 37.5% των ασθενών λάμβανε θεραπεία που περιλάμβανε κάποιο 

βιολογικό παράγοντα. Στο 75% η αγωγή περιλάμβανε ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Από 

τους ασθενείς αυτούς βρέθηκε η χρήση μεθοτρεξάτης από το 40%, αζαθειοπρίνης από τo    

15%, μυκοφαινολικού οξέος από το 12.5%, λεφλουνομίδης από το 5%  και κυκλοσπορίνης 

από το 2.5%. Η χρήση κορτικοστεροειδών σε οποιαδήποτε δοσολογία αφορούσε το 30% του 

δείγματος. Η φαρμακευτική αγωγή για τα συνοδά νοσήματα από τα οποία υπέφεραν οι 

ασθενείς περιλάμβανε, κατά κύριο λόγο, αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της 

αγγειοτενσίνης είτε αναστολείς των υποδοχέων αγγειοτενσίνης σε ποσοστό 15%, 

υπολιπιδαιμικούς παράγοντες 15%, β-αποκλειστές 10%, αντιπηκτικά 7.5% και διφωσφονικά 

7.5%. Τέλος, το 32% των ασθενών λάμβανε αντικαταθλιπτική αγωγή και το 10% 

αγχολυτικά. (Πίνακας 2) 
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Πίνακας 2 Φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία του ΣΕΛ και των συννοσηροτήτων κατά την 

εισαγωγή στη μελέτη. 

Φαρμακευτική αγωγή n (%) 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕΛ   

HCQ 32 (80%) 

Ανοσοκατασταλτικά  

 MTX 16 (40%) 

AZA 6 (15%) 

Lef 2 (5%) 

MMF 5 (12.5%) 

CsA 1 (2.5%) 

Σύνολο 30 (75%) 

Βιολογικοί παράγοντες 15 (37.5%) 

Κορτικοστεροειδή 12 (30%) 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΩΝ   

ACE inhibitor/ARBs 6 (15.0%) 

 B-αποκειστής 4 (10%) 

Αντιπηκτικό 3 (7.5%) 

Υπολιπιδαιμικός παράγοντας 6 (15%) 

Διφωσφονικό 5 (12.5%) 

Θεραπεία ψυχικών διαταραχών   

Αντικαταθλιπτικά 13 (32.5%) 

Αγχολυτικά 4 (10%) 

HCQ: hydroxychloroquine, MTX: methotrexate, AZA: azathioprine, Lef: leflunomide, MMF: mycophenolate 

mofetil, CsA: cyclosporine, ACE inhibitor: angiotensin converting enzyme inhibitors, ARBs: angiotensin-

receptor blockers. 
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Εκτίμηση επιπέδων άγχους/κατάθλιψης, συμμόρφωσης στη θεραπεία και ενεργότητας της 

νόσου κατά την ένταξη στη μελέτη. 

Οι κλίμακες αξιολόγησης HADS και SLEDAI-2K συμπληρώθηκαν, η πρώτη από 

τους συμμετέχοντες και η δεύτερη από το ιατρό, την ημέρα εισαγωγής των ασθενών στη 

μελέτη και κατά την επανεκτίμησή τους στα εξωτερικά ιατρεία. Η μέση ενεργότητα της 

νόσου, όπως εκτιμήθηκε με την κλίμακα SLEDAI-2K κατά την πρώτη επίσκεψη, ήταν 6.03 

(SD: 2).  

Η συχνότητα των υψηλών επιπέδων άγχους και κατάθλιψης ήταν αρκετά υψηλός. Το 

σκορ της κλίμακας HADS-Α, η οποία αξιολόγησε τα επίπεδα άγχους των ασθενών, βρέθηκε 

κατά μέσο όρο 10.8 (SD: 4.6) με το 30% των ασθενών να εμφανίζει χαμηλά επίπεδα άγχους 

και το 70% υψηλά. Η μέση τιμή της κλίμακας HADS-D ήταν 8 (SD: 4.2) με το 47.5% των 

ασθενών να εκδηλώνει χαμηλά επίπεδα κατάθλιψης, ενώ το 52.5% υψηλά επίπεδα. 

Πίνακας 3 SLEDAI-2K score, HADS score, επίπεδα άγχους και κατάθλιψης κατά την ένταξη 

στη μελέτη. 

1η Εκτίμηση 

SLEDAI-2K score, 

M (SD) 

 

6.03 (2) 

HADS score Mean (SD) 

HADS-A 10.8 (4.6) 

HADS-D 8 (4.2) 

Επίπεδα άγχους n (%) 

Χαμηλά 12 (30%) 

Υψηλά 28 (70%) 

Επίπεδα κατάθλιψης n (%) 

Χαμηλά 19 (47.5%) 

Υψηλά 21 (52.5%) 

Μ: μέσος όρος, SD: τυπική απόκλιση 
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Ως προς την εκτίμηση της συμμόρφωσης των συμμετεχόντων στη θεραπευτική 

αγωγή, βρέθηκε μικρή διαφορά μεταξύ της συχνότητας της συμμόρφωσης με αυξημένα 

(52.5%) και της μη συμμόρφωσης (47.5%). Η μέση τιμή της κλίμακας MMAS-4 

υπολογίστηκε 1.3 (ΤΑ: 1.16).  

Πίνακας 4 Συμμόρφωση στη θεραπεία 

MMAS-4 τιμή Mean (SD) 

1.3 (1.16) 

Συμμόρφωση n (%)  

 Ναι 21 (52.5%) 

 Όχι 19 (47.5%) 

Mean: μέσος όρος, SD: τυπική απόκλιση 

Σχήμα 2 Συχνότητα συμμόρφωσης των ασθενών ΣΕΛ στην προτεινόμενη θεραπεία 
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SLEDAI-2K και HADS score, επίπεδα άγχους και κατάθλιψης κατά την επανεκτίμηση 

των ασθενών. 

Πίνακας 4  SLEDAI-2K score, HADS score, επίπεδα άγχους και κατάθλιψης κατά την 

επανεκτίμηση των ασθενών. 

2η Εκτίμηση 

SLEDAI-2K score 

 

Mean (SD) 

4.1 (2.1) 

HADS score Mean (SD) 

HADS-A 10.8 (4.3) 

HADS-D 7.5 (4.2) 

Επίπεδα άγχους n (%) 

Χαμηλά 8 (20%) 

Υψηλά 32 (80%) 

Επίπεδα κατάθλιψης n (%) 

Χαμηλά 19 (47.5%) 

Υψηλά 21 (52.5%) 

M: μέσος όρος, SD: τυπική απόκλιση 

Κατά την επανεκτίμηση των ασθενών, η μέση τιμή της κλίμακας SLEDAI-2K, ήταν 

χαμηλότερη σε σχέση με την πρώτη επίσκεψη και υπολογίστηκε 4.1 (SD: 2.1). Η μέση τιμή 

της κλίμακας HADS-A βρέθηκε 10.8 (SD: 4.3). Περισσότεροι ασθενείς εμφάνιζαν κατά τη 

δεύτερη επίσκεψη  τους υψηλά επίπεδα άγχους σε ποσοστό 80%. Η μέση τιμή της κλίμακας 

HADS-D υπολογίστηκε 7.5 (SD: 4.2). Ο επιπολασμός των ασθενών που εμφάνιζαν χαμηλά 

επίπεδα κατάθλιψης (47.5%) και αυτών που εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα (52.5%) δε 

μεταβλήθηκε από την πρώτη επίσκεψη.(Σχήμα 3) 
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Σχήμα 3 Εκτίμηση επιπέδων άγχους και κατάθλιψης κατά την ένταξη στη μελέτη και την 

επανεκτίμηση των ασθενών μετά από 4-6 μήνες. 

 

 

Συσχετίσεις των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης κατά την ένταξη στη μελέτη 

 Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι συσχετίσεις των επιπέδων άγχους και 

κατάθλιψης των συμμετεχόντων κατά την ένταξη στη μελέτη με τους προσδιοριστές που 

μελετάμε.  

 Ως προς τα επίπεδα άγχους των ασθενών, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6, δε βρέθηκε 

να έχουν κάποια συσχέτιση με το φύλο (p-value=0.3) την ηλικία (p-value=0.4), το επίπεδο 

εκπαίδευσης τους (p-value= 0.31) και τη διάρκεια της νόσου (p-value=0.4). Επιπλέον, δε 

βρέθηκε συσχέτιση με το δείκτη ενεργότητας της νόσου SLEDAI-2K (p-value=0.3). 

Αντιθέτως, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των επιπέδων άγχους και της 

εργασίας (p-value=0.011). Ειδικότερα, η πλειοψηφία των ασθενών που εμφάνιζε χαμηλά 

επίπεδα άγχους εργάζονταν κατά την περίοδο διεξαγωγής της μελέτης, με το ποσοστό τους 

να φτάνει το 83.3%. Από τους ασθενείς που εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα άγχους λιγότεροι από 

τους μισούς εργάζονταν, με το ποσοστό τους να εκτιμάται στο 39.3%.  

Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε, ακόμη, μεταξύ της μέσης τιμής της 

κλίμακας HADS-D και των επιπέδων άγχους των ασθενών (χαμηλά επίπεδα, υψηλά επίπεδα) 

(p-value=0.002). Η μέση τιμή της κλίμακας HADS-D εκτιμήθηκε 9.3 (SD=4.1) στους 
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ασθενείς που εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα άγχους, ενώ οι ασθενείς με χαμηλά επίπεδα 

παρουσίαζαν μέσο τιμή της κλίμακας HADS-D ίση με 5 (SD=2.4).  

Πίνακας 6 Συσχέτιση των επιπέδων άγχους με τους κοινωνικοδημογραφικούς παράγοντες, τις 

τιμές των κλιμάκων SLEDAI-2K, HADS-D 

 Επίπεδα άγχους    

  Υψηλά Χαμηλά P-value 

Φύλο   0.3 

Γυναίκα (n, %) 28 (71.8%) 11 (28.2%)  

Άνδρας (n, %) 0 (0%) 1 (100%)  

Επίπεδο εκπαίδευσης   0.31 

Πρωτοβάθμια, n (%) 5 (17.9%) 1 (9.1%)  

Δευτεροβάθμια, n (%) 15 (53.6%) 4 (36.4%)  

Τριτοβάθμια 

(ΑΕΙ/ΤΕΙ/ανώτερη σχολή), n 

(%) 

8 (28.6%) 6 (54.5%)  

Εργασία   0.011 

ναι, n (%) 11 (39.3%) 10 (83.3%)  

Ηλικία, mean, (SD) 51.36 (10.7) 48.4 (9.4) 0.4 

Διάρκεια νόσου,  

mean (SD) 

 

10.86 (6.9) 

 

8.8 (7.37) 

 

0.4 

SLEDAI-2K, mean (SD) 5.8 (2.1) 6.5 (1.7) 0.3 

HADS-D score, mean (SD) 9.3 (4.1) 5 (2.4) 0.002 

Επίπεδα κατάθλιψης    0.03 

Mean: μέσος όρος, SD: τυπική απόκλιση, p-value: επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 
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Σχήμα 4 Συσχέτιση επιπέδων άγχους με την εργασία 
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Όσον αφορά τη συμμόρφωση με τη φαρμακευτική αγωγή, δε βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά με τα επίπεδα άγχους (p-value=0.63), όπως φάνηκε και από τον έλεγχο 

συσχέτισης με την κλίμακα MMAS-4.  

Πίνακας 7 Συσχέτιση των επιπέδων άγχους με τη συμμόρφωση στη θεραπεία 

 Επίπεδα άγχους  

 Υψηλά Χαμηλά P-value 

MMAS score, mean (SD) 1.46 (1.2) 1 (0.95) 0.25 

Συμμόρφωση   0.63 

ναι, n (%) 14 (50%) 7 (58.3%)  

Όχι, n (%) 14 (50%) 5 (41.7%)  

Mean: μέσος όρος, SD: τυπική απόκλιση, p-value: επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

 

 

 

 

 

 

p-value=0.011 
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Σχήμα 5 Συχνότητα χαμηλών και υψηλών επιπέδων άγχους στους ασθενείς που παρουσιάζουν 

συμμόρφωση και μη συμμόρφωση στη θεραπεία 

  

  

 Ως προς τις συννοσηρότητες φαίνεται πως η εμφάνιση πολυνοσηρότητας, δηλαδή 

τριών ή και παραπάνω νοσημάτων, δε σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τα επίπεδα άγχους 

(p-value=0.096). Επιπρόσθετα, δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις επιμέρους 

συννοσηρότητες. (Πίνακας 8, σχήμα 6) 
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Πίνακας 8 Συσχέτιση των επιπέδων άγχους με τις συννοσηρότητες 

 Επίπεδα άγχους  

 Υψηλά Χαμηλά P-value 

Συνοσηρότητες    

Πολυνοσηρότητα, n (%) 

(n ≥ 3) 

15 (53.6%) 3 (25%) 0.096 

Υπέρταση 

ναι, n (%) 

5 (17.9%) 2 (16.7%) 

 

0.93 

Δυσλιπιδαιμία 

 n (%) 

9 (32.1%) 2 (16.7%) 0.45 

Οστεοπόρωση 

ναι, n (%) 

8 (28.6%) 1 (8.3%) 0.23 

Υποθυρεοειδισμός 

ναι, n (%) 

3 (10.7%) 2 (16.7%) 0.63 

ΧΑΠ 

ναι, n (%) 

1 (3.6%) 1 (8.3%) 0.52 

Αυτοάνοση 

θυρεοειδίτιδα 

ναι, n (%) 

5 (17.9%) 2 (16.7%) 0.93 

Σακχαρώδης διαβήτης 

ναι, n (%) 

2 (7.1%) 0 (0%)  0.34 

Ινομυαλγία 

 ναι, n (%) 

12 (43%) 3 (25%) 0.47 

Κατάθλιψη 

ναι, n (%) 

11 (39.3%) 2 (16.7%) 0.27 

Αγχώδης διαταραχή 

ναι, n (%) 

3 (10.7%) 2 (16.7%) 0.63 
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Σχήμα 6 Συσχέτιση των επιπέδων άγχους με τις συννοσηρότητες  

Παρόμοιες συσχετίσεις προκύπτουν μεταξύ των επιπέδων κατάθλιψης κατά την 

εισαγωγή των ασθενών στη μελέτη και των υπό διερεύνηση προσδιοριστών με κάποιες 

παρόλα αυτά διαφορές. 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 9, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ των επιπέδων κατάθλιψης και των κοινωνικο-δημογραφικών παραγόντων. 
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Ειδικότερα, τα επίπεδα κατάθλιψης που εμφάνιζαν οι ασθενείς δε σχετίζονταν με το φύλο (p-

value=0.48) και το επίπεδο εκπαίδευσης (p-value=0.68). Επιπλέον, το 63% των ασθενών που 

εμφάνιζε χαμηλά επίπεδα κατάθλιψης εργαζόταν κατά την εισαγωγή στη μελέτη, ενώ 43% 

βρέθηκε το ποσοστό των ασθενών που εργάζονταν, αλλά εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα 

κατάθλιψης. Δε βρέθηκε, λοιπόν, σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων κατάθλιψης 

και της εργασίας (p-value=0.2). Μεταξύ των ποσοτικών κοινωνικο-δημογραφικών 

μεταβλητών στις δύο κατηγορίες επιπέδων κατάθλιψης βρέθηκαν παρόμοιες εκτιμήσεις, οι 

οποίες κατέληγαν σε απουσία σημαντικών συσχετίσεων. Η μέση ηλικία των ασθενών που 

εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα ήταν 50.6 έτη (SD=10.6), ενώ 50.3 έτη (SD=10.3) ήταν στην 

κατηγορία των ασθενών με τα χαμηλά επίπεδα. Η μέση διάρκεια νόσου των συμμετεχόντων 

υπολογίστηκε 10.8 (SD=7.6) σε εκείνους που εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα κατάθλιψης και 9.7 

(SD=6.5) σε εκείνους που εμφάνιζαν χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα μη στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση (p-value=0.64).  

Η μέση τιμή της κλίμακας SLEDAI-2K υπολογίστηκε 5.95 (SD=2.3) και 6 (SD=1.7) 

στους ασθενείς με τα υψηλά και τα χαμηλά επίπεδα κατάθλιψης αντίστοιχα και p-value=0.8. 

Ισχυρή στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε μόνο μεταξύ των επιπέδων κατάθλιψης και 

του σκορ της κλίμακας HADS-A (p-value<0.001). Συγκεκριμένα, η μέση τιμή της κλίμακας 

HADS-Α στους ασθενείς που εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα κατάθλιψης ήταν υψηλότερος καθώς 

εκτιμήθηκε 13.4 (SD=3.8). Ο αντίστοιχος μέσος όρος μεταξύ των ασθενών οι οποίοι 

εμφάνιζαν κατάθλιψη σε χαμηλά επίπεδα εκτιμήθηκε 7.8 (SD=3.4). Συνεπώς, παρατηρούμε 

ότι συνυπάρχουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης με της αγχώδους διαταραχής. 
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Πίνακας 9 Συσχέτιση των επιπέδων κατάθλιψης με τους κοινωνικοδημογραφικούς 

παράγοντες, τις τιμές των κλιμάκων SLEDAI-2K, MMAS, HADS-A  

 Επίπεδα κατάθλιψης   

  Υψηλά Χαμηλά P-value 

Φύλο   0.48 

Γυναίκες, n (%) 21  (53.8%) 18 (46.2%)  

Άνδρες, n (%) 0 (0%) 1 (100%)  

Επίπεδο εκπαίδευσης    0.68 

Πρωτοβάθμια, n (%) 4 (19 %) 2 (11%)  

Δευτεροβάθμια, n (%) 9 (43%) 10 (55.6%)  

Τριτοβάθμια, 

(ΑΕΙ/ΤΕΙ/ανώτερη 

σχολή),  n (%) 

8 (38%) 6 (33.3%)  

Εργασία   0.2 

Ναι,  n (%) 9 (43%) 12 (63%)  

Ηλικία, mean (SD) 50.6 (10.56) 50.3 (10.3) 0.93 

Διάρκεια νόσου, mean 

(SD) 

10.8 (7.6) 9.7 (6.5) 0.64 

SLEDAI-2K, mean (SD) 5.95 (2.3) 6 (1.7) 0.8 

HADS-A score, mean 

(SD) 

13.4 (3.8) 7.8 (3.4) 0.000 

Mean: μέσος όρος, SD: τυπική απόκλιση, p-value: επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

 

Επίσης, δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων 

κατάθλιψης με τη συμμόρφωση στη θεραπεία (p-value=0.52). Η μέση τιμή της κλίμακας 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης MMAS-4 υπολογίστηκε 1.5 (SD=1.3) στους ασθενείς με τα 

υψηλά επίπεδα και 1.2 (SD=1) στους ασθενείς χαμηλά επίπεδα και το p-value=0.32. 
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Πίνακας 10 Συσχέτιση των επιπέδων κατάθλιψης με τη συμμόρφωση στη θεραπεία 

 Επίπεδα κατάθλιψης  

 Υψηλά Χαμηλά P-value 

MMAS score, mean (SD) 1.5 (1.3) 1.2 (1) 0.32 

Συμμόρφωση   0.52 

Ναι, n (%) 10 (47.6%) 11 (58%)  

Όχι, n (%) 11 (52.4%) 8 (42%)  

Mean: μέσος όρος, SD: τυπική απόκλιση, p-value: επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

 

Σχήμα 7 Συχνότητα χαμηλών και υψηλών επιπέδων κατάθλιψης στους ασθενείς που 

παρουσιάζουν συμμόρφωση και μη συμμόρφωση στη θεραπεία  

 

 Ως προς τις συννοσηρότητες φαίνεται πως η εμφάνιση πολυνοσηρότητας (≥3), δε 

σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τα επίπεδα κατάθλιψης (p-value=0.73). Επιπρόσθετα, δε 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τις επιμέρους συννοσηρότητες, εκτός από την 

παρουσία επιβεβαιωμένης κατάθλιψης (p-value=0.032). (Πίνακας 11, σχήμα 8) 

 

 

 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
 

 
40 

 

Πίνακας 11 Συσχέτιση των επιπέδων κατάθλιψης με τις συννοσηρότητες 

 Επίπεδα κατάθλιψης  

Συννοσηρότητες Υψηλά Χαμηλά P-value 

Πολυνοσηρότητα, (n ≥ 3), 

 n (%) 

 

10 (47.6%) 

 

8 (42.1%) 

 

0.73 

Υπέρταση 

ναι, n (%) 

2 (9.5%) 5 (26.3) 0.23 

Δυσλιπιδαιμία 

 ναι, n (%) 

5 (23.8%) 6 (32%) 0.58 

Οστεοπόρωση 

ναι, n (%) 

6 (28.6%) 3 (16%) 0.46 

Υποθυρεοειδισμός 

ναι, n (%) 

3 (14.3%) 2 (10.5%) 0.72 

ΧΑΠ 

ναι, n (%) 

1 (4.8%) 1 (5.3%) 0.94 

Αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα 

ναι, n (%) 

2 (9.5%) 5 (26.3%) 0.23 

Σακχαρώδης διαβήτης 

ναι, n (%) 

0 (0%) 2 (10.5%) 0.22 

Ινομυαλγία 

 ναι, n (%) 

10 (47.6%) 5 (26.3%) 0.16 

Κατάθλιψη 

Ναι, n (%) 

10 (47.6%) 3 (16%) 0.032 

Αγχώδης διαταραχή 

ναι, n (%) 

3 (14.3%) 2 (10.5%) 0.72 

P-value: επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 
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Σχήμα 8 Συσχέτιση των επιπέδων κατάθλιψης με τις συννοσηρότητες 
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Μεταβολές επιπέδων άγχους, κατάθλιψης και ενεργότητας της νόσου μετά από 4-6 μήνες  

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται τα αποτελέσματα των μεταβολών των 

επιπέδων του άγχους, της κατάθλιψης και της ενεργότητας της νόσου, όπως προέκυψαν μετά 

την εκτίμηση των ασθενών κατά την εισαγωγή τους μελέτη και κατά την προγραμματισμένη 

επανεκτίμηση τους στο νοσοκομείο, καθώς και οι συσχετίσεις μεταξύ τους. 
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Πίνακας 12 Μεταβολή SLEDAI-2K score, HADS-A score, HADS-D score 

 M (SD) P-value 

Μεταβολή SLEDAI-2K score 1.9 (2.8) .000 

Μεταβολή HADS-A score -0.05 (3.76) 0.9 

Μεταβολή HADS-D score 

 

0.5 (3.25) 0.3 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 12, ο μέσος όρος του επιπέδου ενεργότητας της νόσου 

μειώθηκε μεταξύ των δύο επισκέψεων κατά 1.9 (ΤΑ=2.8) αποτέλεσμα αρκετά στατιστικά 

σημαντικό (p-value<0.0001). Ωστόσο, τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης παρέμειναν 

σχεδόν αμετάβλητα και δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο 

περιόδων εκτίμησης (p-value=0.3). O μέσος όρος μεταβολής του HADS-A score 

υπολογίστηκε -0.05 (ΤΑ=3.76) με p-value=0.9 και του HADS-D score ίσος με 0.5 (TA=3.25) 

και p-value=0.3.  

Πίνακας 13 Συσχέτιση μεταβολής του SLEDAI-2K score με τη μεταβολή τoυ HADS-A score 

και του HADS-D score 

 Μεταβολή SLEDAI-2K score 

  R P-value 

Μεταβολή HADS-A score 0.132 0.4 

Μεταβολή HADS-D score -0.45 0.78 

Συντελεστής συσχέτισης spearman r, p-value=επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 

Από το μη παραμετρικό έλεγχο συσχέτισης της μεταβολής των επιπέδων άγχους, 

κατάθλιψης και ενεργότητας της νόσου προκύπτουν τα εξής δεδομένα. Η μεταβολή των 

επιπέδων άγχους, όπως και της κατάθλιψης δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με τη μεταβολή της ενεργότητας της νόσου.(Πίνακας 13).  
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Λογιστική παλινδρόμηση που προβλέπει τα odds ratio των επιπέδων άγχους κατά 

την εισαγωγή στη μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης οι ασθενείς οι οποίοι εργάζονται 

έχουν (1 – 0.129 = 87.1%)  μειωμένο κίνδυνο να έχουν υψηλά επίπεδα άγχους κατά 

την ένταξη στη μελέτη. 

Πίνακας 15 Οdds ratio των επιπέδων άγχους κατά την εισαγωγή στη μελέτη 

 

P-Value Odds Ratio 

95% C.I.for Odds 

Ratio 

Lower Upper 

Step 1a Adherence inclusion (yes) 0.781 1.248 0.262 5.942 

multimorbidity (yes) 0.116 0.280 0.057 1.370 

Working (yes) 0.080 0.201 0.033 1.215 

Constant 0.668 1.362   

Step 2a multimorbidity (yes) .117 0.279 0.057 1.375 

Working (yes) 0.082 0.202 0.033 1.224 

Constant 0.438 1.545   

Step 3a Working (yes) 0.018 0.129 0.024 0.706 

Constant 0.827 0.909   

Ν=40 included in the analysis, Chi-Square 7.018; p=0.008; R2=0.161 for the final model 
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Λογιστική παλινδρόμηση που προβλέπει τα odds ratio των επιπέδων κατάθλιψης 

κατά την εισαγωγή στη μελέτη. 

Από τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης οι ασθενείς οι οποίοι εργάζονται έχουν 

(1–0.166= 83.4%) μειωμένο κίνδυνο να έχουν υψηλά επίπεδα κατάθλιψης κατά την 

ένταξη στη μελέτη, ενώ η παρουσία αυτοάνοσης θυρεοειδίτιδας δεν σχετίζεται 

σημαντικά με τα επίπεδα κατάθλιψης (p=0.216). 

Πίνακας 16 Οdds ratio των επιπέδων κατάθλιψης κατά την εισαγωγή στη μελέτη 

 P-value 
Odds 

Ratio 

95% C.I.for Odds 

Ratio 

Lower Upper 

Step 1a 

MentalDisorder presence(yes) 0.275 2.397 0.499 11.516 

Hypertension(yes) 0.257 0.303 0.039 2.386 

Autoimmune thyroiditis(yes) 0.112 0.166 0.018 1.521 

Fibromyalgia(yes) 0.728 1.316 0.281 6.164 

working(yes) 0.024 0.156 0.031 0.783 

Constant 0.323 2.174   

Step 2a 

MentalDisorder presence(yes) 0.205 2.621 0.590 11.637 

Hypertension(yes) 0.251 0.301 0.039 2.336 

Autoimmune thyroiditis(yes) 0.108 0.165 0.018 1.486 

working(yes) 0.025 0.160 0.032 0.793 

Constant 0.270 2.321   

Step 3a 

MentalDisorder presence(yes) 0.155 2.864 0.672 12.209 

Autoimmune thyroiditis(yes) 0.123 0.190 0.023 1.564 

working(yes) 0.032 0.189 0.041 0.863 

Constant 0.465 1.635   

Step 4a 

Autoimmune thyroiditis(yes) 0.131 0.216 0.030 1.580 

working(yes) 0.016 0.166 0.038 0.720 

Constant 0.095 2.660   

N=40 included in the analysis, Chi-Square = 7.461; p=0.024; R2=0.170 

 



Δημόσια Υγεία-Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας-Υπηρεσίες Υγείας 

Ιατρική Σχολή–Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
 

 
45 

 

5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Από την ανάλυση των παραπάνω αποτελεσμάτων συμπεραίνουμε πως οι ασθενείς 

με ΣΕΛ στην Κρήτη εμφανίζουν αρκετά μεγάλη συχνότητα ψυχικών διαταραχών. Η 

συχνότητα της κατάθλιψης και του άγχους (40%), κυρίως κατάθλιψη (32.5%) και 

αγχώδης διαταραχή (12.5%). Δεδομένα από συγχρονική μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε στον πληθυσμό της Μάλτας έδειξαν ότι το 57.6% εμφάνιζε 

επίπεδα άγχους άνω του φυσιολογικού, ενώ στο 25% έφταναν τα υψηλά επίπεδα 

κατάθλιψης(44). Δεδομένα από το αρχείο καταγραφής ασθενών ΣΕΛ στην Κρήτη 

Λητώ, 5 χρόνια νωρίτερα από την καταγραφή της παρούσας μελέτης, έδειξαν ότι οι 

ψυχικές διαταραχές ήταν αρκετά συνήθεις (45.1%), κυρίως η κατάθλιψη (25%) και η 

γενικευμένη αγχώδης διαταραχή (10%). (4) Από τα παραπάνω, θα μπορούσε να 

δημιουργηθεί εύλογα η υπόθεση ότι ίσως υπάρχει μία αύξηση της ψυχικής 

συννοσηρότητας στους ασθενείς ΣΕΛ της Κρήτης. 

Τα αποτελέσματα από τη μέτρηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης με τη 

χρήση της κλίμακας HADS έδειξαν ότι υπάρχει αρκετά μεγαλύτερο ποσοστό των 

ασθενών που εμφανίζει υψηλά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης από αυτούς που είναι 

ήδη διαγνωσμένοι και λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Επομένως, στο δείγμα της 

παρούσας μελέτης το ποσοστό των ασθενών που υποφέρουν από τις παραπάνω 

διαταραχές είναι πιθανότατα στην πραγματικότητα υψηλότερο.  

Επιπρόσθετα, φαίνεται πως τα υψηλά επίπεδα άγχους επηρεάζονται από τα  

υψηλά επίπεδα κατάθλιψης. Ο Ru Bai κ.α. διερευνώντας την καταθλιπτική και 

αγχώδη διαταραχή σε ασθενείς ΣΕΛ, οι οποίοι δεν εμφάνιζαν μείζονες 

νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις, βρήκαν επίσης μία ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ 

των διαταραχών αυτών και ότι το ένα αποτελούσε ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου 

για την εκδήλωση του άλλου. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό πως οι δύο διαταραχές 

αυτές συνήθως συνυπάρχουν στους ασθενείς ΣΕΛ.(35) 

Η παρουσία πολυνοσηρότητας καθώς και η εκάστοτε συννοσηρότητα που 

εμφάνιζε ο ασθενής δεν παρουσίασε κάποια συσχέτιση με τις ψυχικές διαταραχές, 

ενώ δε βρέθηκε κάποια συσχέτιση ούτε με τους κοινωνικοδημογραφικούς παράγοντες 

πέραν της εργασιακής κατάστασης. Η συχνότητα των ασθενών που εργάζονταν 

εκτιμήθηκε 52.5%. Ο Dhanhani κ.α. διερευνώντας τους περιορισμούς στην 
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εργασιακής δραστηριότητας βρήκαν επίσης ότι οι μισοί περίπου συμμετέχοντες δεν 

εργάζονταν, με το 52.5% να αναφέρει ότι δεν εργάζεται λόγω της νόσου.(45) Η 

μελέτη αυτή ανέδειξε την εργασία ως έναν παράγοντα που λειτουργεί ευεργετικά ως 

προς την εκδήλωση υψηλών επίπεδα άγχους και κατάθλιψης των ασθενών με ΣΕΛ. Η 

πλειοψηφία των ασθενών που εμφάνιζε χαμηλά επίπεδα άγχους/κατάθλιψης 

απασχολούταν με κάποια εργασία. Επιπλέον, από φάνηκε ότι η εργασία κατέχει 

προστατευτικό ρόλο στην εμφάνιση άγχους και κατάθλιψης. Τα αποτελέσματα αυτά 

συμβαδίζουν με τα αποτελέσματα της μελέτης του Eldeiry κ.α., όπου βρέθηκε ότι 

ασθενείς, οι οποίοι βρίσκονταν σε αναρρωτική άδεια είτε αναζητούσαν εργασία, ήταν 

πιθανότερο να έχουν άγχος/κατάθλιψη ή την παρουσία και των δύο σε σύγκριση με 

τους εργαζόμενους.(46) Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευθεί από το γεγονός ότι όσοι 

εργάζονται βρίσκονται σε μία καλύτερη κατάσταση υγείας είτε έχουν πιο ήπια νόσο. 

Ακόμη, η εργασία συμβάλλει σε μία καλύτερη οικονομική κατάσταση και συνεπώς 

σε μειωμένη ανησυχία στην καθημερινή ζωή για την κάλυψη των αναγκών, στην 

ενίσχυση της ενεργητικότητας, το αίσθημα της παραγωγικότητας και χρησιμότητας 

στην κοινωνία, ενώ έχει βρεθεί θετική επίδραση στη σχετιζόμενη με την υγεία 

ποιότητα ζωής.(47) 

Ως προς την ενεργότητα της νόσου, δε βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ αυτής και των 

επίπεδα άγχους και κατάθλιψης στο δείγμα της μελέτης. Το εύρημα αυτό συμβαδίζει 

με την ανάλυση των αποτελεσμάτων κατά, η οποία έδειξε ότι ενώ υπάρχει μείωση 

του επιπέδου ενεργότητας της νόσου μεταξύ των δύο επισκέψεων εκτίμησης των 

συμμετεχόντων (μεσοδιάστημα 4-6 μήνες), παραμένουν σχεδόν σταθερά τα επίπεδα 

άγχους και κατάθλιψης. Επιπλέον, δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ της μεταβολής των επιπέδων άγχους/κατάθλιψης και της μεταβολής της 

ενεργότητας της νόσου μετά από τους 4-6 μήνες. Επομένως, σύμφωνα με τα 

παραπάνω αποτελέσματα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η παρουσία ή απουσία 

υψηλών επιπέδων άγχους και κατάθλιψης δε σχετίζονται με τα επίπεδα ενεργότητας 

της νόσου.  

Παρόλα αυτά, τα παραπάνω αποτελέσματα έρχονται σε αντίθεση με 

αποτελέσματα προηγούμενων μελετών που υποστηρίζουν την ύπαρξη συσχέτισης 

μεταξύ αυτών των μεταβλητών. Μελέτη που στόχευε να αναγνωρίσει εάν η 

ενεργότητα του ΣΕΛ σχετίζεται ανεξάρτητα με την κατάθλιψη και το άγχος στους 
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ασθενείς αυτούς, έδειξε ότι πιο ενεργός ΣΕΛ σχετίζεται ανεξάρτητα με την εκδήλωση 

πιο σοβαρών συμπτωμάτων άγχους. Η συσχέτιση με την κατάθλιψη χάθηκε όταν 

προσαρμόστηκε ο έλεγχος ως προς το άγχος και την πρόσφατη χρήση 

κυκλοφωσφαμίδης.[38] Βέβαια, στην προηγούμενη περίπτωση δε μελετήθηκε η 

σχέση των μεταβλητών μέσα στο χρόνο. Επιπλέον, έχει βρεθεί αυξημένος κίνδυνος 

εκδήλωσης έστω και ενός επεισοδίου μείζονος κατάθλιψης μέσα σε 12 χρόνια 

μελέτης σε ενήλικους ασθενείς ΣΕΛ, με έναρξη της νόσου στην παιδική-εφηβική 

ηλικία. Η διάγνωση σε αυτή την ηλικία συνιστά ανεξάρτητο παράγοντα, 

προσαρμόζοντας ως προς την ενεργότητα και τη διάρκεια της νόσου, πιθανότατα 

λόγω τις ιδιαίτερης ψυχοσύνθεσης των παιδιών/εφήβων και του στρες για τη 

χρονιότητα της νόσου και της θεραπείας.(48) 

Ως προς τη συμμόρφωση στη θεραπεία, το ποσοστό των ασθενών που  δε 

συμμορφώνεται στη θεραπεία εκτιμήθηκε αρκετά υψηλό. Στην Ελλάδα, έχουν 

πραγματοποιηθεί κάποιες μελέτες με σκοπό την εκτίμηση της συμμόρφωσης στη 

θεραπεία σε χρόνιες ασθένειες, όπως είναι η χρόνια αναπνευστική 

πνευμονοπάθεια.(49) Στην παρούσα μελέτη δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση με τις υπό διερεύνηση ψυχικές διαταραχές. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται 

σε αντίθεση με αρκετές μελέτες που υποστηρίζουν ότι η μη συμμόρφωση στη 

θεραπεία επηρεάζεται από την εμφάνιση κατάθλιψης. Τα υψηλά ποσοστά μη 

συμμόρφωσης στη θεραπεία, που εκτιμήθηκε στο δείγμα, θα μπορούσε να οφείλεται 

στο γεγονός ότι η μέση ενεργότητα της νόσου ήταν σχετικά χαμηλή, με αποτέλεσμα 

την πρόωρη διακοπή της αγωγής ή την παράλειψη δόσεων. Η παρουσία μη 

συμμόρφωσης στο δείγμα της μελέτης πιθανότατα σχετίζεται με άλλους παράγοντες 

που δε διερευνήθηκαν, καθώς δεν αποτελούσαν στόχους της μελέτης. 

Τα κριτήρια αποκλεισμού και εισαγωγής στη μελέτη που εφαρμόστηκαν 

επέτρεψαν τη συλλογή δείγματος που παρουσιάζει ομοιογένεια, ως προς την 

εθνικότητα και την πιθανή επίδραση συγχυτικών παραγόντων. Ο αποκλεισμός των 

εγκυμονουσών γυναικών και των ασθενών με κακοήθεια, λόγου χάρη, απέτρεψε την 

παρουσία ασθενών με ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση, λόγω των ιδιαίτερων αυτών 

καταστάσεων υγείας. Επίσης, ο αποκλεισμός των ασθενών άνω των 65 ετών 

περιόρισε την παρουσία ασθενών με άνοια και η κατανόηση η ελληνικής γλώσσας ως 
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κριτήριο εισαγωγής, έχει σαν αποτέλεσμα την ασφάλεια ως προς την εγκυρότητα των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων. 

Συνεισφορά μελέτης 

Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσα μελέτης θα μπορούσαμε να 

υποθέσουμε ότι πιθανώς υπάρχει αυξανόμενη τάση των κοινών ψυχικών διαταραχών, 

της αγχώδους διαταραχής και της κατάθλιψης στους ασθενείς ΣΕΛ στην κοινότητα 

της Κρήτης, συγκρίνοντας με παλαιότερα αποτελέσματα που έχουν βρεθεί στο νησί. 

Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτό σε μεγαλύτερης κλίμακας μελέτες με δείγμα ασθενών 

αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού των ασθενών ΣΕΛ της Κρήτης, θα αναδείκνυε την 

ανάγκη για διεξαγωγή διαχρονικών μελετών, με σκοπό τη διερεύνηση πιθανών 

παραγόντων κινδύνου.  

Η παρούσα μελέτη επιβεβαιώνει την απουσία συσχέτισης των κοινών 

ψυχικών διαταραχών με το επίπεδο ενεργότητας της νόσου, όπως έχει ήδη δειχθεί στη 

βιβλιογραφία. Αναμφίβολα, λοιπόν, η παρουσία της συννοσηρότητας αυτής στους 

ασθενείς ΣΕΛ είναι πολυπαραγοντική και δεν επηρεάζεται αποκλειστικά από το πόσο 

ενεργή είναι η νόσος, αλλά και από άλλους παράγοντες, όπως το εάν οι ασθενείς 

εργάζονται. Είναι απαραίτητο να λαμβάνουν υπ’ όψιν τα παραπάνω οι επαγγελματίες 

υγείας που παρακολουθούν αυτούς τους ασθενείς. Η μη συσχέτιση της ψυχικής 

συννοσηρότητας με την ενεργότητα της νόσου παρουσιάζει πιθανότατα ενδιαφέρον 

για την κλινική πράξη, αναδεικνύοντας την ανάγκη ευαισθητοποίησης των ιατρών ως 

προς τη συχνότητα και τους παράγοντες κινδύνου της ψυχικής συννοσηρότητας και 

κατά συνέπεια την ανάγκη προσπάθειας διενέργειας ολιστικής και εξατομικευμένης 

φροντίδας ως προς τους ασθενείς με ΣΕΛ. Νέο στοιχείο που προσθέτει η παρούσα 

μελέτη συνιστά η υπόθεση ότι ίσως η μείωση του επιπέδου ενεργότητας της νόσου 

δεν προκαλεί μεταβολή των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης, όπως επίσης και το ότι 

οι κλινικές εκδηλώσεις που βιώνουν οι ασθενείς ΣΕΛ δεν προκαλούν εκείνες κατ’ 

ανάγκην την εκδήλωση ψυχικών διαταραχών, όπως θα φαινόταν αναμενόμενο. 

Επιπρόσθετα, από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δεν έχει διερευνηθεί η 

συχνότητα και οι παράγοντες μη συμμόρφωσης στους ασθενείς ΣΕΛ στην Ελλάδα 

και την Κρήτη. Σε αντίθεση, ακόμα, με αρκετές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί 

διεθνώς και έχουν δείξει ότι η μη συμμόρφωση σχετίζεται με την παρουσία 
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κατάθλιψης, στην παρούσα μελέτη δε βρέθηκε κάποια συσχέτιση παρόλο που στο 

δείγμα ήταν υψηλή η συχνότητα της κατάθλιψης. Από όλα τα παραπάνω, λοιπόν, 

προκύπτει η ανάγκη περαιτέρω μελέτης μιας κατηγορίας συννοσηρότητας, των 

ψυχικών διαταραχών, που ίσως παραμελείται από τους επαγγελματίες υγείας και δεν 

έχει διερευνηθεί επαρκώς η επίδρασή της στην κλινική πορεία και τη συμμόρφωση 

του ασθενούς, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ακόμη περισσότερων κοινωνικοδημογραφικών 

παραγόντων. 

Περιορισμοί  

Η έναρξη της μελέτης πραγματοποιήθηκε την περίοδο κατά την οποία 

εμφανίστηκε η πανδημία του κορονοϊού COVID-19. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την 

περιορισμένη προσέλευση των ασθενών στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του ΠΑΓΝΗ, 

λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση. 

Επιπρόσθετα, υπήρχαν ασθενείς οι οποίοι, ενώ είχαν συμπεριληφθεί στη μελέτη, δεν 

προσήλθαν στο προγραμματισμένο δεύτερο ραντεβού τους, λόγω ανησυχίας 

μόλυνσης από τον ιό κατά την μετακίνησή τους. Γι’ αυτό το λόγο, αποκλείστηκαν και 

δε χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα που είχαν ληφθεί. Συνεπώς, υπήρξε αδυναμία 

συλλογής μεγάλου μεγέθους δείγματος ασθενών και ως επακόλουθο τα 

αποτελέσματα είναι πιθανό να μην είναι ασφαλή και ακριβή. Το δείγμα δεν είναι 

αντιπροσωπευτικό του γενικού πληθυσμού και τα αποτελέσματα δε μπορούν να 

γενικευτούν σε αυτόν. Παρόλα αυτά, το δείγμα των ασθενών της παρούσας μελέτης 

δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφορές ως προς την εθνικότητα, το φύλο, την ηλικία, 

τη διάρκεια νόσου και το επίπεδο εκπαίδευσης σε σύγκριση με το δείγμα ασθενών 

ΣΕΛ που συμμετείχε στην κρητική κοορτή ΄Λητώ΄ επιτρέποντας να θεωρηθούν τα 

ανωτέρω αποτελέσματα εν μέρει αξιόπιστα (παρατίθεται πίνακας παρουσίασης των 

κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων των δύο καταγραφών στην ενότητα των 

παραρτημάτων). 

Επίσης, λόγω του ότι συμπεριλήφθηκε στη μελέτη μόνο ένας άντρας δεν 

υπήρχε η δυνατότητα να ανιχνευθούν διαφορές ως προς το φύλο. Πέρα των άλλων, το 

ερωτηματολόγια HADS και MMAS-4 που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούν εργαλεία 

αυτοαναφοράς. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ύπαρξη αμφιβολίας για την επαρκή 

κατανόηση των ερωτήσεων και των απαντήσεων, όπως επίσης και αμφιβολία για την 

παρουσία ειλικρινών απαντήσεων. Επιπρόσθετα, δε μελετήθηκε η έκθεση των 
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ασθενών στις δόσεις κορτικοστεροειδών που λάμβαναν, με αποτέλεσμα να είναι 

αδύνατη η διάκριση των σχετιζόμενων έναντι των μη σχετιζόμενων με τη χρήση 

στεροειδών ψυχικών διαταραχών. Τέλος, το γεγονός ότι η μελέτη ήταν συγχρονική 

δεν επέτρεψε την ανάδειξη πιθανών αιτιολογικών σχέσεων μεταξύ των υπό 

διερεύνηση μεταβλητών και των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης, ενώ δεν υπήρχε 

ομάδα ελέγχου από τον γενικό πληθυσμό ή με πρόσωπα με διαφορετική νόσο. 

Προτάσεις 

Η εκτίμηση της ψυχικής υγείας των ασθενών με ΣΕΛ με τα ήδη υπάρχοντα 

διαθέσιμα εργαλεία αξιολόγησης πρέπει να ενταχθεί στην κλινική πρακτική. Σε 

περίπτωση ανίχνευσης υψηλών επιπέδων άγχους και κατάθλιψης από τους 

επαγγελματίες υγείας, θα ήταν αναγκαία η ενημέρωση των ασθενών και η παραπομπή 

τους σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας για τη λήψη συμβουλευτικής ή/και 

φαρμακευτικής αγωγής. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι παρόλο που αρκετοί 

ασθενείς συνειδητοποιούν τη διαταραχή της ψυχικής τους υγείας και αναζητούν 

βοήθεια, υπάρχουν αρκετοί επίσης, που δεν αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα αυτή. 

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στους άνεργους ασθενείς, τους 

συνταξιοδοτημένους και τις γυναίκες που απασχολούνται οικιακά.  

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση ανεπαρκούς ανταπόκρισης στη θεραπεία, είναι 

απαραίτητο να εκτιμάται από τους ιατρούς η συμμόρφωση των ασθενών τους στην 

προτεινόμενη θεραπεία με χρήση των διαθέσιμων εργαλείων αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης και έλεγχο εκτέλεσης των συνταγών φαρμακευτικής αγωγής από το 

σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι 

παράγοντες μη συμμόρφωσης (πχ. περιορισμένη πρόσβαση, παρενέργειες, 

οικονομική κατάσταση, μη κατανόηση ανάγκης λήψης της φαρμακευτικής αγωγής, 

πολυφαρμακία), να παρέχονται εναλλακτικές επιλογές και να αφιερώνεται ο 

απαιτούμενος χρόνος ως προς την εξήγηση των οδηγιών λήψης της φαρμακευτικής 

αγωγής.  

 Η πραγματοποίηση μεγαλύτερης κλίμακας μελετών, με μεγαλύτερο μέγεθος 

δείγματος και επαναλαμβανόμενες εκτιμήσεις της ενεργότητας, της συμμόρφωσης 

και της εμφάνισης άγχους και κατάθλιψης θα μπορούσε να επιφέρει περισσότερο 

αξιόπιστα αποτελέσματα ως προς την ανάδειξη αιτιολογική σχέσης μεταξύ των υπό 
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διερεύνηση μεταβλητών και την εμφάνιση άγχους και κατάθλιψης. Τέλος, μελλοντική 

έρευνα θα μπορούσε να περιλαμβάνει την εκτίμηση άλλων δεικτών εκτίμησης της 

κλινικής πορείας της νόσου (λ.χ. δείκτης βλάβης οργάνων, δείκτης σοβαρότητας 

νόσου, δείκτης έξαρσης της νόσου), με σκοπό μία πιο ολοκληρωμένη συσχέτισης της 

με την ψυχική νόσο. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Kοινές ψυχικές διαταραχές όπως η αγχώδης διαταραχή και η κατάθλιψη, 

συνιστούν συχνές συννοσηρότητες στους ασθενείς με ενεργό ΣΕΛ. Ωστόσο, η 

εκδήλωσή τους είναι πολυπαραγοντική αναδεικνύοντας την ανάγκη για πολυεπίπεδη 

θεραπευτική προσέγγιση της νόσου. Χρειάζεται, ακόμη, αυξημένη επαγρύπνηση για 

την παρουσία συμμόρφωσης στη θεραπεία. Τέλος, ο προσανατολισμός των πολιτικών 

υγείας στη διεπιστημονική συνεργασία για τη θεραπευτική διαχείριση αυτής της 

ομάδας του πληθυσμού είναι επιτακτική.  
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Κοινωνικοδημογραφικά δεδομένα των ασθενών που αποτελούσαν το δείγμα της 

μελέτης ΄Λητώ΄ και της παρούσας μελέτης. 

Μεταβλητές Κοορτή ‘Λητώ’  

(N=399) 

Παρούσα μελέτη 

(N=40) 

Φύλο,  

Γυναίκες, n (%) 

 

364 (91.2%) 

 

39 (97.5%) 

Ηλικία (έτη), Μ (SD) 52.7 (14.6) 50.5 (10.3) 

Διάρκεια νόσου (έτη), Μ (SD) 10 (6.6) 10.3 (7.04) 

Επίπεδο εκπαίδευσης    

<12 έτη, n (%) 284 (71.2%) 25 (62.5%) 

>=12 έτη, n (%) 115 (28.8%) 14 (35%) 
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Έγκριση από την ΕΗΔΕ 
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Έγκριση από 7η ΥΠΕ 
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Έντυπο πληροφόρησης συμμετεχόντων 
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Έντυπο ενήμερης συναίνεσης 
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Ερωτηματολόγιο HADS 
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Ερωτηματολόγιο MMAS-4 
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